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Tot ons grote genoegen kunnen we jullie weer een rijk gevarieerde Luchtbel 
aanbieden. Alle inzenders hartelijk dank! 
Deze keer geen ‘themanummer’, maar van alles wat. De zeepaardenrace lijkt uitgelopen, hoewel die 
beestjes natuurlijk blijven fascineren. Dat er veel meer bijzonders te zien en te weten is onder water, blijkt 
uit de nieuwe specialisatie ‘Onderwaterbiologie’. Het bijbehorende boekje lijkt de prijs meer dan waard. Je 
gaat beslist met andere ogen kijken. Roel van der Mast en Arjo de Keizer vonden zonder dit boekje al iets 
bijzonders. En dat je voor schoonheid niet perse ónder water hoeft, bewijst de boekbespreking van 
‘Donkere palissaden’. Paul Poland trakteert ons weer op een buitengewoon spannend verhaal: ook al 
bereid je een wrakduik nog zo goed voor, toch kun je nog behoorlijk het schip in gaan. Leest en huivert! 
Echt gebeurd! Bert Moet was gelukkig weer de laatste opstapper van de ‘Cornelis’... Kende je al die tip 
voor een heldere duikbril onder water? Komende club-hoogtepunten: de EHBDO-oefening in Bomme-
nede op 28 september (organisatie Bert Moet) en de ALV op 27 oktober (de uitnodiging met de agenda is 
voor de leden bij deze Luchtbel gevoegd ). Meer hierover in de volgende clubkranten. Reageer zo snel 
mogelijk op de peiling van de voorzitter naar de belangstelling voor specialisaties. En6 het zwembad is 
weer open: zie de tijden in het colofon. 
De deadline voor de volgende Luchtbel is maandag 20 oktober. Tijd zat dus. Je hebt vast nog wel wat 
beleefd deze zomer. Zorg dat het in de volgende ‘bel’ staat! Alvast bedankt. 
 
Dick, Elly, Margreet en Veronica 
 
 
 
 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

1 Colofon 
2 Van de redactie / Verjaardagen / Inhoudsopgave  
3 Van de voorzitter / Oproep specialisaties 
4 Snotdolf vertrokken6 broer slakdolf gespot 
5 Geheimen van de Zwarte Zee 
6 Specialisatie ‘Onderwaterbiologie’ / Verboden souvenirs / 
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11   ’t Snorkeltje van Arjo de Keizer 
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17   Rondje aquaria: Dolfinarium Harderwijk 
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September 2008: 
  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 2008: 
  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 – Jaap le Roij 
25 -  Margreet van Aalst- de  
        Hoog 
27 – Hans van Zetten 
30 – Marcel Jobse 
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Ppfff6. September alweer6 De tijd vliegt. 
 
Het zwembad-seizoen begint weer of is alweer begonnen voor een aantal onder ons. En 
daarmee komt dan een eind aan de jacht op Lippizaners, New-Foundlanders en Shetland 
pony’s van het onderwaterleven6 Sommigen onder ons konden er geen genoeg van krijgen. 
Anderen hebben een paar uur moeten speuren voor ze er eindelijk eens eentje gespot hadden. Feit is 
wel dat deze schitterende dieren goed gecamoufleerd zijn en een enorme aantrekkingskracht hebben op 
duikers. 
 
En met het zwembad kunnen we ook weer beginnen aan de werving en opleiding van nieuwe mensen die 
interesse hebben in deze schitterend mooie sport. Dus mochten jullie nog belangstellenden weten, laat 
ze zich aanmelden via de site, of geef hun naam door. Er wordt binnenkort een datum geprikt voor een 
open avond, wat zeg ik, zelfs twee open avonden. 
Zodra deze bekend zijn, zullen we jullie zo spoedig mogelijk informeren zodat jullie de geïnteresseerden 

goed kunnen voorlichten. 
Over voorlichten gesproken.. Ik kan jullie persoonlijk al 
vertellen dat de specialty Decompressie-duiken heel 
interessant is, vooral als je een beetje geïnteresseerd bent in 
de natuurkundige aspecten die het duiken (en dus de druk) 
hebben op het menselijk lichaam. 
Wat minder interessant is, is de praktijk. Dat is te zeggen, als 
je inderdaad een decompressieduik maakt en dus een deco-
stop moet houden, zorg dan dat je een onderwaterleitje bij je 
hebt6 Kan je bij je verplichte stop tenminste de tijd doden 
door samen met je buddy “boter-kaas-en-eieren” te spelen 
onder water6  
 
Hou ook de aankondiging in de gaten voor de komende 

Najaars Ledenvergadering. Bij uitstek de gelegenheid om kennis te maken met het bestuur in zijn nieuwe 
samenstelling en mee te beslissen over allerlei zaken binnen de club. Ook dit keer zullen een aantal 
interessante punten onder de aandacht gebracht worden, waarbij jullie mening gevraagd wordt. Maar niet 
alleen op de Algemene LedenVergadering wordt jullie mening gevraagd. Ook op andere momenten 
mogen jullie het bestuur natuurlijk aanspreken over zaken die jullie bezig houden of waarvan je vindt dat 
er iets mee moet gebeuren.  
 
                                    De bubbels, Renaat.   

 
 
Wie wil er deelnemen aan een specialisatie?  
 
Wellicht is het mogelijk als Duikteam Zeeland, eventueel in 

samenwerking met (een) andere duikclub(s), een of 
meer specialisaties te organiseren. Daarbij moet je 
denken aan bijvoorbeeld driftduiken, nitrox-duiken, 
wrakduiken, grotduiken, ijsduiken, diep(er) duiken, 
droogpakduiken, onderwaterbiologie en 
onderwaterfotografie. Zie voor een overzicht 
www.onderwatersport.org, klik onder ‘Opleidingen’ 
op ‘Specialisaties’.  
Graag je opgave met naam en gewenste 
specialisatie naar mij sturen. Na inventarisatie van 
de wensen zullen we bekijken welke specialisaties 
we kunnen doen. Als er genoeg animo is, is elke 

specialisatie bespreekbaar en te regelen (denk ik). 
 
Renaat Burggraeve 
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Het was een beetje een vreemde gewaarwording om duikend op de Junker-88, met al zijn harde en 

scherpe randen, een klein rond mooi bruin gecamou-
fleerd visje aan te treffen op een van de rubberen 
brandstoftanks van het vliegtuig. Ietwat snel maakte ik 
er wat foto’s van, maar veel aandacht schonk ik er niet 
aan. Jammer, want had ik eerder geweten dat dit het 
broertje van de snotdolf zou zijn, dan had ik er meer tijd 
in moeten steken om hem mooier op de plaat te krijgen. 
Maar goed, reden genoeg om nu nog beter rond te 
kijken op de hardere substraten en zoeken naar deze 
slakdolf. Dat zal nog wel eens ff kunnen duren want lees 
maar hieronder de van internet geplukte gegevens 6 hij 
had hier de 21

ste
 juni helemaal niet moeten zijn6 

 
ZUIGVISSEN – LIPARIDIDAE 
 
SLAKDOLF – sea snail 
Lengte tot 12-18 cm, van IJsland tot het Kanaal, 
Noordzee, westelijke Oostzee. Diepte tot 100 meter. 
Beschrijving: Lijkt nogal op een groot kikkervisje. 
Afgeronde kop, brede bek met veel tandjes en duidelijke 
lippen. Kleine ogen. Voorste neusgaten buisvormig. 
Geen schubben, wel dikke slijmlaag. Buikvinnen met 

elkaar vergroeid tot ronde zuigschijf, rug – en anaalvin lopen door tot staartvin. Karakteristieke houding; 
de staart opzij en naar voren geklapt. Kleur grijs op grijsbruin, soms vuilwit met ronde donkere vlekken, of 
met diverse strepen patronen. In de paaitijd zijn de mannetje oranjerood. 
Voedsel; Garnalen en andere kleine kreeftachtige, borstelwormen. 
Voortplanting; paaitijd in de winter. 
Meestal dicht bij de kust, waar zoet 
water de zee inkomt. Eieren 
vastgekleefd aan hydroïdpoliepen of 
wieren. Na 6-8 weken komen de larven 
te voorschijn. 
Leefgebied: Intergetijdengebied tot ca 
100 m diepte. Meestal ondiep, op 
rotsige of stenige bodems, kan goed 
tegen lagere zoutgehaltes. 
Verspreiding Nederland: Niet algemeen 
langs de kust. In de Zeeuwse wateren 
en ook elders bij zeeweringen soms 
talrijk. 
 
De slakdolf wordt minder vaak 
waargenomen dan de snotdolf. Slechts 
in de maanden december en januari 
komt de slakdolf naar ondieper water 
om te paren. Uit die periode komen ook 
de meeste waarnemingen. 
Aangenomen wordt dat de slakdolf slechts 1 jaar leeft en kort na de voorplanting sterft. Zeker is dat 
waarnemingen uit andere periodes van het jaar bijna altijd gedaan zijn op grotere diepten en dat het dan 
altijd om jonge exemplaren ging.  
                   Roel van der Mast 
Bronnen 
http://www.digischool.nl/bi/onderwaterbiologie/html/biologie/zeeland/vissen/slakdolf.htm 
http://www.anemoon.org/anemoon/soortinformatie/vissen/liparis_liparis/ 
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Door Henk Glimmerveen. Gelezen in de PZC van 19 juli 2008. 
 

Binnenzee verbergt door dichtslibben van bodem groot aantal schatten Het grootste museum ter 
wereld ligt in de Zwarte Zee, de kolossale watervlakte ingeklemd tussen Europa en Klein-Azië. Het 

is niet de eerste de beste die tot die conclusie is 
gekomen. Niemand minder dan Robert Ballard, de 
Amerikaanse oceanoloog die ruim twintig jaar 
geleden het wrak van de Titanic ontdekte, poneerde 
die stelling.  
 
Ballard en zijn medewerkers zijn er vorig jaar in 
geslaagd de plekken te lokaliseren waar twee schepen 
onder een dikke modderlaag begaven liggen. Een in de 
buurt van Oekraïne, 900 jaar oud, en een aan de 
noordkust van Turkije, maar liefst 1500 jaar oud. 
Puntgaaf, en de wetenschappers die aan de 
werkzaamheden hebben deelgenomen zijn wild 
enthousiast.  
 

Het wachten is nu nog op het moment dat beide schepen boven 
de modder uitgetakeld kunnen worden. Het is nog maar zeer de 
vraag of ze ooit nog boven water komen. Er bestaan zelfs al 
plannen om ergens in de Zwarte Zee een enorm 
onderwatermuseum te gaan bouwen. Toekomstmuziek? 
 
Na het zien van ‘Kerkhof voor scheepswrakken’ op National Geo-
graphic Television lijkt niets onmogelijk. De documentaire doet, 

mede door 
zeer terzake 
doende animatiebeelden, glashelder uit de doeken 
waarom de vergifitiging van de Zwarte Zee zulke 
onverwachte consequenties heeft gekregen. De 
Zwarte Zee was in het verleden twee en soms nog 
meer kiklometers diep, maar de modderlaag steeg 
zo spectaculair dat het opper-vlaktewater vrijwel 
overal bleef steken op zo’n 150 meter. Daar 
beneden was de Zwarte Zee een anoxische, of te 
wel een dode zee waar levende stoffen nauwelijks 
doordrongen. Het gevolg was dat in de diepere 
waterlagen watersulfide vrijkwam waardoor de boel 
daar ‘down under’ vergiftigde. 

 
Door een enorme vloedgolf, zo’n 10.000 jaar geleden, kwam er een grote hoeveelheid vers water uit de 
Middellandse Zee via de Bosporus de Zwarte 
Zee binnen. De klei en modder hielden dat 
verse water tegen, zodat het niet kon 
doordringen naar de diepere delen. Ten tijde 
van het Byzantijnse Rijk werden rond 400-500 
na Chr. diverse handelsroutes geopend van en 
naar de Zwarte Zee. Omdat het er op die zee 
flink kon spoken, vergingen er relatief veel 
schepen. In de giftige modder op de bodem 
werden de wrakken geconserveerd. 
 
Zeven jaar geleden ontdekte het team van dr. 
Ballard zo’n Byzantijns schip, het ‘jongste’ van 
de twee. Sindsdien is de Amerikaanse 
onderzoeker niet meer weg te slaan uit zijn 
onderzoeksgebied.  
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Onderwaterbiologie: een nieuwe specialisatie van de NOB 
 

Onder water kun je moeilijk aan elkaar vertellen wat er te zien is, of hoe een 
beestje of plantje heet. In deze specialisatie komen aan de orde de indeling 
van planten en dieren, waar deze in het water leven en hoe je ze kunt 
herkennen. Ook komen aan de orde: de relaties tussen deze planten en dieren 
onderling, de invloed van het milieu op deze organismen en hun verspreiding 
en de invloed van de al dan niet duikende mens op het onderwaterleven. 
Verder leer je, hoe je na de duik waarnemingen op naam kunt brengen met 
behulp van andere boeken. In dit lesboek wordt daarom regelmatig verwezen 
naar andere boeken met informatie over de soorten die je mogelijk 
waargenomen hebt. 
 
Omdat de Oosterschelde zo enorm populair bij sportduikers is, loopt dit gebied 
als een rode draad door deze opleiding heen, met uitstapjes naar andere 
Deltawateren en zoet water. Met de systematiek en de algemene kennis uit 

deze opleiding kun je echter in alle wateren op aarde terecht. 
 
Dit specialisatieboekje is te koop met brevetregistratiekaart voor  
€ 21,95. Tot 1 januari 2009 is dit boekje óók te koop voor € 10,00 
ZONDER brevetregistratiekaart. Surf op http://www.nobshop.org/ naar 
rubriek ‘cursusboeken’ en vervolgens subrubriek “cursusboeken 
specialisaties” om zo snel mogelijk dit boek te bemachtigen! 
 

 
 
Gelezen in Nieuwsbrief Duiken 100 

 
Het is niet toegestaan koralen, beschermde schelpen en opgezette 
schildpadden in te voeren na je vakantie. Jahaa, denk je nu misschien, 
dat weten we nu wel. Jij misschien wel, meer veel anderen helaas niet. 
Nog steeds legt de douane jaarlijks beslag op grote hoeveelheden 
illegale souvenirs, voornamelijk uit landen als Thailand en 
Democratische Republiek Kongo. En hoewel niet iedereen moedwillig 
verboden artikelen meeneemt, riskeren zij wel inbeslagname (in het 
beste geval), hoge boetes of zelfs gevangenisstraf. Om toeristen hier 
meer bewust van te maken, lanceerde de overheid in België de 
campagne: ‘Een zeldzaam dier is geen souvenir’ 
In samenwerking met onder andere het WWF is hier ook een folder bij 
gemaakt, waarin de meest voorkomende verboden souvenirs staan 
beschreven. Na het lezen van de brochure weet je precies wat wel en niet mag, maar ook wat je kunt 
doen als je bijvoorbeeld tijdens de vakantie illegale souvenirs ziet. 
Download de folder via www.uwsouvenir.be of vraag hem aan via cites@health.fgov.be  

 
 
 
Gelezen in Quest, aug 2008 

 
 

“The greener, the cleaner”, zo zeggen duikers. Hoe meer snot in je duikbril, 
hoe helderder je zicht. Als je daar de voorkeur aan geeft, kun je ook andere 
huismiddeltjes gebruiken als bijvoorbeeld spuug, babyshampoo of tandpasta. 
Waarom helpen deze middeltjes tegen het beslaan van je bril?  
Al deze middelen doen min of meer hetzelfde: ze laten een dun laagje achter 
op het glas van je duikbril waardoor waterdruppeltjes zich moeilijker kunnen 
hechten. Op schoon glas blijven piepkleine druppeltjes gedonseerd vocht, 

afkomstig uit de lucht in je bril, op het glasoppervlak zitten. Door het ‘aanbrengen’ van een glibberig 
laagje gaan de druppeltjes lopen, zodat ze het glas niet meer ondoorzichtig maken. 
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Uit het logboek van Paul Poland                           
 
Sinds wanneer duik je en wat was je eerste duik? 
Mijn eerste duik was op zondag, 10 december 1978. Ik dook voor mijn 1-sters 
duikbrevet met Jaap Le Roij in de 1

e
 Binnenhaven in Vlissingen. Tussen de 1

e
 

en de 2
e
 Binnenhaven was het metaalrecyclingbedrijf Nimeta gevestigd en daar 

lagen stalen buizen met een diameter van circa 2 meter. Het was guur en koud 
weer en we maakten dankbaar  gebruik van die  buizen om ons in om te 
kleden. In het Kanaal door Walcheren was vlak bij de Binnenhaven nog de koelwaterlozing van de  
kolencentrale van de voormalige PZEM. Dat maakte dat de watertemperatuur 5° hoger lag en gezien de 
tijd van het jaar voor ons een letterlijk lijfverwarmende geste van de PZEM. Tijdens die duik lagen we met 
onze neus op de bodem tussen scheepskettingen en allerlei al dan niet ondefinieerbare rommel die 
overboord valt of wordt gegooid. Grote hoofdkrabben deden zich te goed aan de - die voorafgaande 
vrijdag - overboord geworpen visafval. En zie daar. Ook een ouderwetse houten katrol van wel 30 cm. 
hoog en nog volledig intact, zei het dat er nogal wat begroeiing en waterpokken opzaten. Mijn eerste 
buitenduik en in meerdere opzichten de moeite waard. 
 
Hoeveel gelogde duiken heb je?  
Dat is niet helemaal duidelijk. Ik heb twee logboeken met zo’n 1800 duiken. Tussendoor heb ik nog een 
schriftje gebruikt bij gebrek aan logboekblaadjes en daar staan er ruim 300 in. In een bepaalde periode 
heb ik het ook niet zo consequent bijgehouden en zijn er wat duiken tussen de wal en het schip gevallen.  

 
Waar, in welke landen, heb je zoal gedoken?  
Naast Nederland heb ik gedoken in Engeland, Ierland, 
Noorwegen, Denemarken, België, Frankrijk in zowel de 
Atlantische Oceaan, als de Middellandse Zee. Spanje, 
Portugal, Joegoslavië, bij vrijwel alle  grotere plaatsen aan 
kustlijn van Egypte, alsmede een duik cruise op de Rode 
Zee. Zuid-Afrika en Bonaire. 
 
Vertel wat over jouw meest bijzondere en dierbare 
duik(en) uit je logboek.   
Nog niet zo lang geleden heb ik geschreven over een bijna 
fataal afgelopen duik(-poging) op Bonaire. [Zie De Luchtbel 
31(6): ‘Door het oog van de naald’; red.]. Zoiets blijf je lang 
bij en die duik behoort tot de criteria die in je vraag 
verscholen ligt.  
Ik herinner me een in meerdere opzichten andere bijzondere 
duik die nog steeds een kennelijk onuitwisbare indruk heeft 
achter gelaten. Voor de Vlissingse boulevard ligt een oud 
wrak van wat eens de Griekse kolenboot “Spyros” is 
geweest. Ergens in 1965 is deze boot tenonder gegaan. 
Toen ik daar dook – begin jaren “80 – lieten we ons min of 
meer in de luwte van het wrak droppen. Het stroomt daar 
eigenlijk altijd en het zicht is meestal maar een metertje. We 

hadden lijnen meegenomen, omdat we het wrak in wilden. Het was zeker niet de eerste keer dat we dit 
deden en net als de vorige malen zwommen we, nadat we de bodem op een meter of 12 hadden bereikt, 
op het kompas in de richting van het wrak. De bedoeling was dat we ergens buiten het wrak de lijn 
zouden vastmaken en dan het wrak zouden bezoeken.  
Het zicht was dermate slecht – zo’n halve meter - dat we de buddylijn meer dan ooit nodig hadden. Mijn 
duikmaat zwom schuin voor mij en op enig moment bereikten we de romp van de Spyros. We zwommen 
bakboord uit op zoek naar een geschikt bevestigingspunt om de lijn vast te maken en naar binnen te 
gaan. Hierbij botsten we op tegen een andere stalen wand. Vervolgens besloten we hoger te gaan. Na 
een meter of drie gestegen te zijn bereikten we “ons” plafond. Het werd ons langzamerhand duidelijk dat 
we al ergens in het wrak zaten. Wat was wijsheid? We besloten die drie meter weer af te dalen en dan 
weer stuurboot uit te zwemmen, naar het punt waar we de eerste keer ons contact met de Spyros 
hadden. Vandaar zwommen we de kompaskoers contra uit, ten einde weer bij de plaats te komen  waar 
we kennelijk het wrak binnen gezwommen waren. Dat leverde opnieuw een botsing op met een staande 
wand. Je zult je kunnen voorstellen dat we het inmiddels niet erg breed hadden.  
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We voelden en keken links, rechts, boven en onder en overal zagen we met zware klinknagels 
verankerde stalen wanden. Weer zochten we het punt op waar we de eerste keer in contact kwamen met 
de Spyros. We keken elkaar diep in de ogen en ik zag de ongeruste ogen en de transpiratiedruppels op 
de neus van mijn buddy. Zo moest ik er ook hebben uit gezien. Ik merkte bij mezelf dat ik veel te snel in- 
en uitademende en keek op mijn manometer. Nog ergens tussen de 20 en de 30 bar druk. Bij mijn buddy 
was het iets gunstiger, maar duidelijk was dat we veel te veel lucht verbruikten en dat ons onze situatie 
letterlijk energie vrat. Weer zwommen we de kompaskoers contra uit. Mijn buddy ergens onder mij en ik 

wat hoger zover als de lijn toeliet. Ik voelde de buddylijn 
strak gaan staan en liet mij zakken. Mijn buddy was 
tegen een staande wand gezwommen, terwijl ik er 
overheen ging. Ik trok aan de lijn mijn buddy naar 
boven en we gingen verder. Nauwelijks twee meter 
verder werd mijn weg weer belemmerd door weer een 
wand. Ik kreeg het toen wel heel erg benauwd. Op dat 
moment trok mijn buddy aan de lijn en ik ging naar hem 
toe. Hij zat bij een enorme haast verticale scheur in de 
wand, die op zijn breedst iets van anderhalve meter 
was. Mijn buddy ging er door en ik volgde. We stegen 
op en warempel het werd lichter rondom ons. Korte tijd 
later doorbraken we het wateroppervlak en zagen we 
dankbaar de mast weer uit het water en boven ons uit 
rijzen.  
Het valt niet goed onder woorden te brengen dat dit 
zowel letterlijk als figuurlijk voor ons een enorme 
opluchting betekende. Het valt dan ook best wel te 
begrijpen dat ik de mast die in 1993 tijdens een storm 
afbrak en onder water verdween nog wel mis. Vandaag 
de dag verbaas ik mij er nog steeds over hoe het 
mogelijk was dat we door die scheur het wrak binnen 
zijn gekomen zonder dit ook maar op te merken. Ik 
denk nog wel eens terug aan deze bizarre duik als ik de 
betonning op het wrak zie liggen. Mijn buddy toen betrof 
Ben van Gelder en zo’n 8 jaar terug heb ik zijn as mede 
mogen verstrooien op het Roeiershoofd in de 
Westerschelde, op enkele honderden meters afstand 
van de Spyros. 
 

Wat was je kortste of langste duik ooit en hoe kwam dat?  
Ik denk dat de langste duik met Dirk Deelen was. In de Binnenhaven aan de Piet Heijnkade was een 
viskotter De Fiat Voluntas gezonken. Met behulp van een gehuurde kraan van Melis uit Gapinge hebben 
we die toen geborgen en voorzien van de nodige pompen aan de kade vast gemaakt. Ongeveer een 
maand later zonk de boot opnieuw, met medeneming van een aan de viskotter vastgemaakt jacht. Die 
berging en dus die duik heeft de hele dag en enkele duikflessen geduurd. Je ziet, klussen deden we in 
die tijd genoeg.  
Bij het zoeken naar mijn kortste duik, kwam ik echter mijn diepste duik tegen. Dit betrof een duik in 1994 
naar het achterschip van de Togo, dat op een paar honderd meter van het voorste deel van dit wrak ligt. 
Het voorste deel ligt rond de 57 meter en achterschip op 67 meter. Het werd uiteraard een lange 
decoduik met decostops. 
We hadden op 9 meter, 
6 meter en 3 meter 
flessen gehangen en het 
was een geweldige 
ervaring. Op die diepte 
giert de lucht door je 
ademautomaat. 
 
En tot slot: welk water-
dier heeft het meeste 
indruk op je gemaakt? 
Het is lastig daar een keus in maken. Indrukwekkend vond ik in ieder geval de slapende verpleegsters-
haai die ik met Jim Shelton in Portland Bill zag. Maar ook een enorme Napoleonvis in de Middellandse 
Zee. De haaien in Zuid-Afrika in 2006 hebben eveneens een diepe indruk op me gemaakt. 
 
Hartelijk bedankt voor de medewerking!!                                                                    Margreet van Aalst 

Togo 
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De buitenwateropleiding 2008 wordt begeleid door de zogenaamde mentoren. Dit zijn ervaren duikers, 
die bereid zijn extra tijd te besteden aan de opleidingen. Hieronder vind je de mentorenlijst met namen en 
telefoonnummers.  
 
 

Renaat Burggraeve 
Kees Glas 
Jeroen de Maat 
Bert Moet 
Frans Spoor 
Harm Verbeek 

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

    *) 
    
        
    
     
    

Yolanda de Jong     1* Instructeur     

Benny van den Steen     4*      

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* 

    *) 
      
     
    
    @ 
    @ 
     

Mathilde Matthijsse 
Chris Spoor 
Erik Veerhoek 
Martin Verhage 
Mario de Wever 

    2* 
    2* 
    2* 
    2* 
    2* 

   
    
     
     
    

 
*)  = werkt in ploegendienst, soms ook overdag beschikbaar                                                                  Frans Spoor 
@ = doordeweeks beperkt beschikbaar                                                                                                                            
 

 
 
Gelezen op http://duiken/hyves.net op 12 juli 2008 

 
Stel je eens voor.... een hoge kwaliteit 
zwemvlies waarmee je ook gewoon kunt 
lopen om in en uit het water te gaan...Wie 
zou dit niet willen.... De dagen van het 
meeslepen van je vinnen zijn eindelijk 
over!! De Ampihibian Fins (of "Klapvin") 
zijn een compleet nieuwe klasse 
zwemvliezen. 
 
Het revolutionaire en duurzame Aqua-
Hinge mechanisme en hoog-efficiënte 
vliesdesign bieden optimale veiligheid. 
Het blad is uitgevoerd met een soepel 
kunststof die een grote stroming geeft bij 
een geringe krachtsinspanning. 
 
Met de Ampibian Fins is een grote stap 
gezet in de evolutie van het duiken.De 
vliezen zijn ontworpen om te worden aangetrokken,lang voor je het water in gaat.De heavy-duty veren 
duwen het zachte middendeel zachtjes tegen het scheenbeen terwijl men aan de kant is.Dit maakt het 
mogelijk om te lopen,(boot-)ladders beklimmen en andere bewegingen te doen alsof je helemaal geen 
vinnen aan hebt.Eenmaal in het water klap je de bladen van de Ampihibian Fins naar de zwempositie, 
eenvoudigweg door te gaan zwemmen zoals je gewend bent. 
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Terugklappen gaat door even met de hiel tegen de vergrendeling te tikken en ze klappen weer 
omhoog.Je kan daarna gewoon het water verlaten alsof je geen vinnen aan hebt.  
 
Specificaties: De vinnen zijn in 3 maten te verkrijgen: medium, large en extra large, eventueel aan te 
vullen met inzetstukken. De bladen zijn verkrijgbaar in blauw, geel en zwart, allen met een zwarte 
schoen. De vinnen zijn standaard uitgevoerd met hoogwaardige snel-sluitingen, met een levenslange 
garantie bij normaal gebruik. 
 
Zie verder bijv. www. underwater.nl en Productinfo ‘Klapvin’ in Duiken 19(5):101, mei 2008. 
  
 

 

  
Uit: Duiken Nieuwsbrief 90  
 
Nu worden vieze spelletjes gespeeld om olie, in de 
vierde eeuw n. Chr. voerde men oorlogen over de 
handel in techelet, een hemelsblauwe kleurstof die 
verkregen werd uit de klieren van de purperslak. Met 
techelet geverfde kleding was twintig maal haar 
gewicht in goud waard. 
 
Deze purperslak komt ook in onze Oosterschelde voor. 

En volgens 
Stichting 
Anemoon 

gaat het 
zelfs 

steeds beter met deze bijzondere slak: het aantal 
purperslakken is ook in 2007 weer verder toegenomen.  

Vermoedelijk komt dit door afname van TBT-concentraties als 
gevolg van een (beperkt) verbod op deze middelen sinds 
1990. Vooral de vrouwtjes reageren op schadelijke giftige 
stoffen. Zij krijgen dan mannelijke eigenschappen zoals een 
duidelijke penis en kunnen geen eikapsels meer afzetten, 
waardoor voortplanting 
niet meer plaatsvindt.  

De TBT-problematiek lijkt nog lang niet ten einde en monitoring van 
deze gevoelige soort blijft daarom erg belangrijk. Langs de 
Noordzeekust nemen populaties van de purperslak nog wel af. Dit 
komt o.a. door asfaltering van de dijk en bij Westkapelle. 

Purperslak-
ken produ-
ceren slijm dat in het verleden werd gebruikt als 
grondstof voor de paarse kleurstof purper. Samen 
met een enzym dat door dezelfde klier als het 
slijm geproduceerd wordt, ontstaat onder invloed 
van zonlicht eerst groen, dan blauw, rood en 
uiteindelijk purper. Van een soortgenoot uit de 
Middellandse Zee werd deze stof vroeger 
gebruikt om kleding (onder andere van Romeinse 
keizers) te kleuren.  

Zeepokken en mossels vormen het voedsel van 
de purperslak. In ongeveer zes uur boren ze een 
gat in de schelp om het diertje op te eten.  
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Bij een aantal duiken in de haven van Erik heb ik drie zeedahlia's 
gevonden. Een bijzonder waterfenomeen, want zoiets zie je niet vaak. 
Met zijn drieën zitten ze bij elkaar. Maar wat is nu eigenlijk een zeedahlia? 
Door het diverse mensen te vragen en het op te zoeken in boeken, werd ik 
langzaam wat wijzer van dit bijzondere waterdier. Inderdaad een dier! Ik dacht 
in eerste instantie dat de dalhia tot de onderwaterflora behoort... Tja, we 
hebben hier dan ook te maken met een beginneling in de onderwatersport6. 
 
De zeedalhia werd al in 1761 gevonden door Carl Linnaeus, een Zweedse arts, plantkundige (dat was in 
die tijd hetzelfde) en bioloog. De zeedalhia of Urticina felina is een grote brede zeeanemoon met korte 
dikke tentakels en valt dus onder de neteldieren. De dikke tentakels voelen bij aanraking (wat natuurlijk 
niet de bedoeling is) net als bij andere neteldieren wat kleverig aan. Hij wordt gekenmerkt door een vaak 
helder gekleurde tekening op de rand van de mondschijf. Opvallend is dat de dubbele lijnen zich splitsen 
en netjes om de voeten van de tentakels heen lopen. De zuil is breder dan hoog en is wat ruw en 

bobbelig van structuur.  
 
In  onze kustwateren is hij niet groter dan 10 tot 
15 cm. De hoogte van de dalhia is rond de 6 cm. 
En de tentakels worden ook niet meestal langer 
dan 2 cm. Zeedalhia's komen in verschillende 
kleuren voor. Zo kunnen de kleuren van de zuil en 
mondschijf bruin, lila, rood of oranjegeel zijn tot 
groen en paars. 
Behalve in de Zijpe, komt de dahlia in Nederland 
plaatselijk voor in de Westerschelde, echter wel in 
kleine aantallen. In de Oosterschelde komen ze 
meer voor, met name in het westelijk deel. Ook 
zijn ze gevonden in het oostelijk deel bij Tholen. In 
de Noordzee en Waddenzee worden ze nogal 
eens aangetroffen op kustverdedigingswerken, 

havenhoofden en wrakken. In de Grevelingen kom je ze vrijwel niet tegen. En voor zover bekend zijn ze 
in het Veerse Meer niet waargenomen. 
 
De dieren planten zich voort door deling. Vaak zie je dan ook dezelfde kleursoorten bij elkaar zitten. 
Echte familiedieren dus. In de haven hebben zich twee kleuren dalhia's gehuisvest, de bruine en de rode. 
Ze hechten zich vast aan stenen, soms veenranden, of aan pontons (zoals zich er dus een heeft 
huisgevest aan een ponton in de haven ). Ze 
leven vaak net onder het wateroppervlak, maar 
ook op een diepte van 15 meter kun je ze nogal 
eens spotten.  
Deze dieren zijn behoorlijk vraatzuchtige 
carnivoren die grote prooien kunnen 
wegwerken zoals kreeft-achtigen, weekdieren, 
wormen en visjes. Als de dalhia eenmaal zijn 
prooi te pakken heeft, "rolt" het dier zich, net als 
een egel, helemaal op om zijn vangst te 
verteren. 
 
Tja, er over lezen en over schrijven is natuurlijk 
leuk, maar liever ga ik zo nu en dan eens even 
langs bij de dalhiafamilie om te kijken hoe ze 
het maken. Helaas, of gelukkig, maar al te 
goed, want regelmatig zijn ze "opgerold"! Dat  is 
toch minder bijzonder dan als ze open staan, wachtend op hun volgende slachtoffer... 
 
Foto's kunnen jullie vinden op de site van Mathilde of kom ze gewoon bekijken. Uh, wel eerst even een 
belletje naar Erik plegen natuurlijk. 
 
Arjo de Keizer,                                                                                                        foto’s Mathilde Matthijsse 
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Gelezen in de Spits van 22 februari 2008 
 

Duiken in Canada? Mensen kijken je toch wel een beetje vreemd aan als je erover begint. Want in 
Canada hoor je met een 
camper rond te rijden en van 
de natuur te genieten. Vissen 
kijken doe je in de tropen, 
niet in een land waar het stikt 
van beren en orka’s. Met een 
dik pak sneeuw in de winter. 
Een verblijf in de Nederlands-
Canadese Rendevous-lodge 
brengt je echter snel tot 
inkeer. 
 
De meesten moeten er niet aan 
denken: duiken in diep, koud, 
eng water. Maar niemand 
minder dan Jacques Cousteau 
noemde delen van Vancouver 
Island ‘de mooiste koudwater-
bestemming ter wereld’. Zijn 
zoon vond het zelfs de mooiste 
onderwaterplek van de planeet. 
Het gebied rondom de Barkley 

Sound, een baai aan de westkust van het eiland, kreeg dan ook niet voor niets de bijnaam ‘Emerald 
Paradise’. 
Het water is smaragdgroen en ijskoud. Veel 
warrner dan acht graden zal het water niet 
worden in de zomermaanden. Duiken doe je hier 
dan ook in een droogpak. Om veilig het water in 
en uit te kunnen is een kleine cursus nodig, die in 
gelukkig in vloeiend Nederlands wordt gegeven. 
Ook la ligt de duiklodge van Rendezvous Dive 
Adventures midden in de Canadese natuur, ze is 
eigendom van Peter en Kathy, een Nederlands-
Canadees stel dat hier al jaren gasten van over 
de hele wereld ontvangt. 
 
Dat de onderwaterwereld hier bizar is, blijkt wel 
als we op de eerste duik een enorme zeester 
zien met maar liefst twintig armen. De wateren hier worden bevolkt door beesten als de griezelig zwarte 
Six Gill Shark van een meter of vier, een slangachtige Wolf-Eel met een hondenkop, de reuzeninktvis of 
de unieke Ratfish, een soort prehistorisch haaitje dat gemaakt lijkt te zijn van verechroomd plaatwerk. 

Gelukkig zijn het voor de mens totaal 
onschuldige dieren. 
 
Bewegend spul 
Een aantal jaren geleden werden er drie 
schepen onderschept door de kustwacht toen 
ze illegaal probeerden Aziaten Canada binnen 
te smokkelen. Alledrie de schepen werden 
rondom de baai afgezonken om te dienen als 
kunstmatig rif. Helaas bleek één schip na het 
afzinken compleet spoorloos en een ander op 
een nauwelijks te beduiken 170 meter diepte 
terecht te zijn gekomen, een slordige 140 meter 
dieper dan gepland. De derde, de ‘Hong Kong 
Expres’, kwam gelukkig wel goed terecht en als 
we in het groen water langzaam de boeg zien 



 13

opdoemen slaan onze harten een slag over door het spookachtige gezicht. Hoe dichterbij we komen, hoe 
scherper de details worden. Enorme hoeveelheden vis, die je normaal alleen in de tropen verwacht, 
omcirkelen de restanten van het schip. Elke centimeter lijkt wel 
begroeid te zijn met witte anjelieren, zeeanemonen, krabbetjes, 
fel gekleurde naaktslakjes en ander bewegend spul. Met onze 
duiklampen raken we niet uitgekeken, want op elk hoekje krioelt 
het van het leven en het groen water maakt het er alleen maar 
mooier op. Nee, voor onvoorstelbaar mooi duiken hoef je niet 
per se in de tropen te zijn. En in een droogpak is het best warm. 
 
Reiswijzer 
Vancouver is prima te bereiken met de vele maatschappijen die 
er dagelijks op vliegen. De meest directe manier is de overtocht 

vanaf 
Noord-Vancouver (Horseshoe Bay). De 
zuidelijke ferry (Tsawassen) is handiger vanaf 
de luchthaven van Vancouver en je komt 
meteen uit op de erg leuke hoofdstad van het 
eiland: Victoria. 
De Lady Roseferry vaart vanaf Port Alberni in 
drie uur tot vlak bij de lodge in de Barkley 
Sound, alwaar je wordt opgepikt voor het 
laatste stukje, een drie uur durende boottocht. 
Je bent dan echt in ‘the middel of nowhere’. 
Voor wie het duiken toch iets te fris is, zijn er 
kano’s waarmee je het water en de eindeloze 
bossen kunt ontdekken. Het sterft er van de 
zeehonden, bultruggen en orka’s. 

 
Meer info: www.rendezvousdiving.com, www.dive-shed.com, www.ladyrosemarine.com en 
www.bcferries.com 
 

 
Boekrecensie door Elly Boerbooms 
 

Een schitterend boek van Pauline van Lynden over paalhoofden 
 
Donkere Palissaden van de fotografe Pauline van 
Lynden, is een geïllustreerd boek over de houten palen 
die al vijfhonderd jaar de Zeeuwse kust tegen de zee 
beschermen. Deze zwarte palissaden, zoals de dichter 
Jan Prins ze noemde, getuigen van een lange 
geschiedenis van vallen, opstaan en experimenteren in 
de strijd van de mens tegen het water.  
Naast haar uitvoerige historische onderzoek, waarover zij 

in dit 300 pagina’s 
tellende boek 
vertelt, laat zij via 
foto’s het zeeleven 
bij de paalhoofden 
zien, in alle 
seizoenen en 
allerlei omstan-
digheden. Vanuit 
een persoonlijk 
oogpunt en met 
een blik op de 
toekomst wordt het 
bijzondere karakter 
van de Zeeuwse 
kust beschreven. 
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Door Tim van Oijen, www.kennislink.nl, 16/12/2004. 

 
Haaien kunnen magnetisch velden waarnemen. Ze kunnen lange afstanden in de open oceaan 
afleggen zonder noemenswaardig van hun koers af te wijken. Wetenschappers vermoeden 
daarom dat deze roemruchte rovers het aardmagnetisch veld gebruiken om te navigeren. Het 
bewijs dat haaien veranderingen in de intensiteit van een magnetisch veld kunnen waarnemen, 
stond on-langs in het Journal of the Royal Society Interface.  
 
Dit bewijs werd gevonden door onderzoekers 
van de Universiteit van Hawaï. Zij hebben geen 
haaien in zee bestudeerd maar deden proeven 
met zeven haaien in een groot rond aquarium 
met een doorsnee van zeven meter. Zes van de 
haaien waren Grootvinhaaien (Carcharhinus 
plumbeus) en een was een Lewins hamerhaai 
(Sphyrna lewini). De onderzoekers knutselden 
een reusachtige elektromagneet om het bassin 
heen, met een spoel van koperdraad met 100 
wendingen. Als de magneet aan stond, was in 
het midden van het aquarium de intensiteit van 
het magnetisch veld vergelijkbaar met dat van 
het aardmagnetisch veld. Aan de rand van het 
bassin was de intensiteit drie keer zo hoog.  
 
De proefhaaien: Grootvinhaaien (boven) en een 
Lewins hamerhaai (onder). Bij de hamerhaai 
staat een bovenaanzicht van de kop afgebeeld.  
 
Hoe onderzoek je nu of de haaien dit kunstmatige magnetische veld kunnen waarnemen? Als ze er last 
van zouden hebben zou je waarschijnlijk zien dat ze anders reageren, maar dat is niet het geval. De 
onderzoekers bedachten de volgende oplossing. Steeds als ze het magnetisch veld inschakelden, boden 
ze een lekker hapje aan op de bodem in het midden van het aquarium. Op deze manier conditioneerden 
ze het gedrag van de haaien. Vervolgens keken ze of de haaien ook naar de voederplek zwommen als 
het magnetisch veld werd aangeschakeld zonder dat er voedsel werd aangeboden. En dat was zo! 

Normaal cruisten de haaien rustig 
langs de rand van het bassin, maar 
nadat het veld was geactiveerd 
zwommen ze sneller, met onrustige 
draaien en hielden ze zich vooral op 
bij de voedselplek. En dus moesten 
ze in staat zijn het magnetisch veld 
waar te nemen. De wetenschappers 
bleven bij de proef uit het zicht van 
de haaien. Daarmee werd 
bijvoorbeeld uitgesloten dat de 
haaien naar de voedselplek gingen 
omdat ze zágen dat de magneet 
werd aangezet. 
 
De proeven zijn gedaan in een groot 
rond bassin. De Hawaïaanse 
"magnetiseurs" willen nog uitzoeken 
hoe nauwkeurig haaien het 
magnetisch veld kunnen waarne-

men en waarmee ze dit doen. Mogelijk gebruiken haaien de elektroreceptororganen waarmee ze 
spanning detecteren die afkomstig is van de huid van hun prooi. Deze orgaantjes zijn waarschijnlijk ook 
gevoelig voor de inductiespanning die ontstaat als een haai in een magnetisch veld zwemt. Bij duiven en 
forellen werkt de detectie van magnetisme net als bij een kompas. Deze dieren hebben namelijk het 
ijzermineraal magnetiet in hun lichaam. Haaien hebben dit waarschijnlijk niet. 
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Duikteam Zeeland duikt op geheime locatie nabij Gorishoek. 
 
Het is zondagochtend 13-7-2008. Om 10.30 uur zou er afvaart zijn. Ik ga wat eerder weg van huis, want 
ik was de vorige keer maar net op tijd. Ik was de laatste en dus: stukje schrijven. Zal me dit keer niet 
gebeuren, ik ben een kwartier te vroeg. Anton zijn boot, de “Cornelis” ligt er al. In de auto hoor ik tijdens 
de laatste meters rijden: BLØF met “Daar 
komt mijn schip al aan6” 
 
Ik zie al wat mensen, gelukkig, ik ben niet de 
eerste. Eenmaal aan boord zie ik het goed: 
allemaal vrienden van me. (Je moet er bij 
geweest zijn, wil je dit begrijpen). Ik zag 
Ronald Roes, Yvonne van Scheppingen, 
Kees Glas, Michel de Smit, Dick Hoeksema, 
Hans de Wit, Peter Veerhoek, Arjo de Keizer 
en natuurlijk Anton Vermast. 
 
Ik denk nog even terug aan het cd-tje in mijn 
auto (BLØF): 
En je vrienden hier zijn gek 
Met hun veel te grote hart  
 
Het grote hart liet zich spreken: mijn spullen worden aangepakt, ik hoef zelfs niet eens alles van mijn auto 
naar de boot te dragen. Het is al meteen gezellig, iedereen is met een goed humeur en men roept al naar 
Anton, dat de trossen los kunnen. Anton hoort het niet, maar de trossen zijn wel al los.  
En hun veel te grote bek 
Je weet, je vrienden hier zijn gek 
 
De boot drijft zonder motor al van de steiger weg6. Al drijvend komen we al een eind op weg naar de 
duikplaats. Uiteindelijk start Anton toch maar de motor.  “Hé” roep ik, “moeten we niet wachten op de 
rest?” “Iedereen is aanwezig, je was weer de laatste Bert”, zegt onze hoofdredacteur Dick Hoeksema. “Je 
mag weer een stukje schrijven. Je duim is groot zat, dus dat zal wel lukken.“ Nou, kan ik voortaan beter 
gewoon op tijd komen, in plaats van veel te vroeg. Schrijven moet ik toch. Oh, even tussendoor, nog de 
complimenten Dick, de clubkrant ziet er telkens puik uit! Hulde aan de redactie! 
 
De reis gaat naar de ton die bij Gorishoek in het water ligt, de ton met het opschrift O31 (Oosterschelde 
31). Een oneven getal is dat, nummer 3166.dus een groene ton. Ik heb daar wat mee, met oneven 
getallen6Vlakbij die ton zie je een ondiepte, daar waar 8,6 staat, dat betekent, dat het daar 8,6 meter 

diep is, als er laagwater is 
bij springtij (dus meestal 
staat er meer water op).  
 
De plek moet een beetje 
lijken op “de Burcht” 
vlakbij het haventje van 
de Val bij Zierikzee. Een 
hoop stenen die ongeveer 
van 20 meter diep naar 
tien meter diep omhoog 
komt van de bodem.  
 
Iedereen maakt zich klaar 
voor onderwater en één 
voor één verdwijnen de 
leden van Duikteam 
Zeeland onder water.  
 

Héél Duikteam Zeeland? Nee, een kleine afvaardiging bleef moedig weerstand bieden aan het lonkende 
water... 
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Bij het indelen van de 
duikers, zouden we allemaal 
met een haspel duiken (één 
haspel per buddypaar 
natuurlijk). Ronald had er 
geen bij zich, maar zijn buddy 
wel. Kees maakt van zijn 
haspel een “Mark II” door de 
ingebouwde rem te 
vervangen door het rem-
touwtje. 
 
Iedereen kwam dus terug bij 
de ankerketting. Geen 
overbodige luxe als je vlakbij 
de vaargeul (tussen de 
tonnen) vaart.  
 
Tijdens het verblijven 
onderwater kwamen we in de 

kraamkamer van de blauwtipjes. Het is toch lang geleden dat ik er zo veel gezien heb.  
 
Prachtige beestjes zijn het toch. Het lijken 
wel led-lichtjes, zo klein als speldenknopjes, 
niet star, maar wuivend. Het waren er toch 
wel snel 50 die ik er gezien heb. Niet alleen 
ik, maar ook de andere duikers hadden ze 
gezien. Er waren ook duikers die veel grotere 
verlichte bol hebben gezien. Achteraf bleek 
dat Hans de Wit te zijn geweest, die was zijn 
duikcap vergeten.  
 
Verder natuurlijk nog mooie verhalen over de 
meest exotische dieren zoals haaien, 

walvissen, zeepaar-
den. Ik geloofde ze 
niet en daarom was 
het snel weer gezellig. 
Ik heb weer flink 
gelachen en er was gelukkig ook nog wat zon, dus die vitaminen hebben we ook 
weer binnen.  
 
Gelukkig waren jullie er niet, want anders is er snel niet veel plek meer op de boot 
(dit is een steek onder water, ik bedoel natuurlijk: “Kom ook eens lachen, duiken 
krijg je er gratis bij!”). Wel koffie meenemen en koekjes, want die lust ik graag.  
 

Oh ja, nog een bericht aan vriend Peter 
Veerhoek: 6 september 2008 ga ik niet mee 
(waarschijnlijk), dan kun je er rekening mee 
houden! Dan komt mijn plaats dus vrij voor een 
andere duiker van Duikteam Zeeland.  
 
Na een leuke trip, stap ik weer in mijn auto, de 
cd gaat verder waar hij was gebleven6 
 
Je vrienden hier zijn gek 
Met hun veel te grote hart 
En hun veel te grote bek 
Je weet, je vrienden hier zijn gek 
Ze blijven wachten rond jouw plek  
 
Bert Moet 
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Het Dolfinarium te Harderwijk 
 

Uiteraard is het Dolfinarium geen aquarium te noemen maar wij, als redactie, vonden toch dat dit 
zeezoogdierenpark zeker de moeite van het bespreken waard is. Dus waarom niet! 
 
Het Dolfinarium is het grootste zeezoogdierenpark van Europa, met een mooie collectie zee(zoog)dieren:  
zoals tuimelaardolfijnen, bruinvissen, diverse soorten zeehonden en zeeleeuwen, walrussen maar ook 
haaien, roggen, vissen en andere zeedieren zoals krabben en kreeften. 
In het Dolfinarium gaan plezier en educatie hand in hand. Door middel van shows, onderzoek en 
educatieve programma's kunnen de gasten persoonlijk kennis maken met de Sterren van de zee. Ook 
beheren zij de Stichting SOS Dolfijn, waarover je op de website meer kan lezen. 
 
We gaan toch weer even een stukje terug in de tijd om de geschiedenis van het Dolfinarium te schetsen, 
waaruit ook blijkt wat er allemaal te zien en te beleven is in het Dolfinarium. 
 
Periode 1950-1969 
Harderwijk was al vroeg in de 20e eeuw 
een toeristisch centrum. Door de 
bootdienst vanuit Amsterdam kwamen er 
steeds meer toeristen. In de jaren 50 ving 
men al gestrande zeehonden op. Zij 
werden elk jaar door duizenden mensen 
bezocht.  
Frits den Herder bouwde in 1963 een 
Dolfinarium. Samen met broer Coen had hij 
een rederij, een strand en een speeltuin: de 
'Verenigde Toeristische Bedrijven'. Frits 
had grote belangstelling voor zeezoogdieren. Tussen 1963 en 1965 verzamelde hij vier dolfijnen en vijf 
zeeleeuwen en bouwde hij een zomer- en winterverblijf voor de dieren. In 1965 stelde hij de 
buitenbassins open voor publiek. Er werd een aantal shows gepresenteerd.  
Dit 'Dolfinarium' was een succes. Er werd besloten een overdekte accommodatie te bouwen die groot 
genoeg was voor een groep dolfijnen: De Koepel. Dit welgevormde gebouw was gereed in 1969. Het 
biedt nog steeds plaats aan 2200 gasten.  
 
Periode 1969-1982 
De 'Verenigde Toeristische Bedrijven' splitste zich op. Het Dolfinarium was nu zelfstandig. In de jaren 70 
breidde het Dolfinarium haar collectie zeezoogdieren uit met de orka Gudrun en enkele walrussen. Later 
kwamen er ook Steller zeeleeuwen bij. Ook bouwde men meerdere verblijven voor de dieren en het 
aantal bezoekers nam snel toe.  
 
Periode 1982-heden 
Van een eenvoudig Dolfinarium groeide het park uit tot een echte 'Wereld van de Zee'. In 1997 bouwde 
men de Lagune: een biotoop voor dolfijnen, zeeleeuwen, vissen en andere zeezoogdieren. Ook werd het 
mogelijk om in het onderwaterrestaurant te dineren bij de dolfijnen.  
 
Het merk Dolfinarium 
Respect voor de zeezoogdieren is in principe het uitgangspunt. Het vermogen om met de dieren te 
communiceren en dit te delen met de gasten. Het Dolfinarium is de pionier van het natuurlijke 
edutainment: een combinatie van educatie en entertainment. Het Dolfinarium deelt zijn kennis op een 
speelse, entertainende en interactieve manier. Hierdoor worden mens en dier zo dicht mogelijk bij elkaar 
gebracht. Zij bieden een spetterende ervaring in een wereld vol fantasie, actie en bijzondere relaties, 
waarbij ze een gevoelige snaar van de gasten willen raken. De gezondheid van de dieren komt echter op 
de eerste plaats.  
Naast een commerciële doelstelling, heeft het Dolfinarium een educatief doel. Gasten kunnen het park en 
de dieren op een bijzondere manier ontdekken. Je kunt plaats nemen in het DolfijndoMijn voor een 
spetterende dolfijnenshow of bezoek een show met de zeeleeuwen of de walrussen. Deze kolossale 
dieren zijn niet alleen dol op vis, maar ook gek op applaus! Naast de shows zelf leggen ze veel nadruk op 
de natuurlijke leefomgeving van de dieren Je kunt afdalen in de Odiezee, waar je voor een 60 meter 
lange glaswand ineens oog in oog staat met dolfijnen en walrussen. Zo hoef je van het fascinerende 
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leven onder water niets te missen. Met name de jonge dolfijntjes (onlangs zijn er weer twee geboren) zijn 
voor velen een aandoenlijk gezicht. En in het Roggenrif mag men roggen of haaien aaien.  
 
Dieren en training 
In het Dolfinarium worden de dieren getraind. Deze trainingen hebben verschillende insteken:  
1. training als verrijking  
2. training voor de voorstellingen  
3. training voor gezondheidscontrole 
4. exercise; alle gedragingen die de dieren kennen worden 'bijgehouden'. Het aantal gedragingen kan 
oplopen tot ongeveer 100 verschillende. Zo'n gedraging kan ook en beloning zijn; de dieren voeren dan 
hun favoriete gedraging uit.  
5. verder hebben de dieren natuurlijk ook hun leefgebied, waarin ze met elkaar spelen en op onderzoek 
uit gaan. 

 
In het Dolfina-
rium starten ze 
meestal met 
het trainen van 
de dieren als ze 
zelf al vis eten, 
dus als ze niet 
meer bij hun 
moeder zo-gen 
en niet meer 
afhanke-lijk van 
haar zijn. Ze 
kunnen de 
dieren vaak al 
wel eerder aan 

aanrakin-gen 
laten wen-nen.  
Als de moeder 
het goed vindt, 

kunnen trainers de jonge dieren ook af en toe aanraken. Zo begint de vertrouwensband tussen dier en 
trainer.  
Je ziet dat de jonge dieren soms het gedrag van hun moeder of de groep waarin ze leven imiteren. Bij de 
trainingen wordt daar dankbaar gebruik van gemaakt. Door de dieren herhaaldelijk te vragen dit gedrag te 
herhalen, leren ze het vanzelf. Stap voor stap wordt er een element aan de training toegevoegd, totdat de 
dieren uiteindelijk met alle elementen bekend zijn. 
De dieren in de show moeten ook eerst goed wennen aan het de hoeveelheid licht en het geluid dat het 
publiek of de muziek maakt. Dat is eigenlijk ook trainen. Als de dieren goed reageren, krijgen ze een 
beloning. Elk dier heeft een favoriete beloning. Het ene dier vindt het leuk om te spelen, de ander heeft 
liever een visje als traktatie.  
De afwisseling in het belonen is erg belangrijk. Als je een dier uitsluitend op dezelfde manier beloont, zal 
het dier dit na een tijdje niet meer ervaren als een beloning. Het gaat er in ieder geval om dat de beloning 
altijd origineel is; het dier zou niet moeten kunnen verwachten hoe je hem of haar beloont.  
Sommige dolfijnen vinden het niet leuk als een ander dier dezelfde gedraging in de show mag doen. 
Soms heeft een dolfijn een 'eigen showelement'. Als een ander dier 'zijn/haar' gedraging mag doen, wordt 
de dolfijn wel eens een tikkeltje jaloers!  
 
Oog in oog met een dolfijn staan?  
Ook dat is mogelijk in het Dolfinarium. Ontmoet de tuimelaardolfijnen tijdens Dichter bij Dolfijnen! Een 
interactief programma waarvan de invulling telkens anders is. Er is van alles mogelijk: bijzondere 
ontmoetingen, contact maken met de dolfijnen, meekijken met een training, voeren, spelen en wellicht 
een aanraking. De deelnemers bevinden zich tijdens dit 2 1/2 uur durend programma voor enige tijd in 
het water van de Odiezee. De hele groep krijgt dan een wetsuit aan. Meer informatie over de 
mogelijkheden zijn te vinden op de website www.dolfinarium.nl   
 
Adres: Strandboulevard Oost 1, 3841 AB, Harderwijk, T 0341-467467 
Openingstijden 2008: Het park is 16 februari t/m 26 oktober dagelijks van 10.00 - 17.00 uur (m.u.v. de 
maanden juli en augustus, dan tot 18.00 uur) geopend.  
 
Margreet van Aalst 
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De onderstaande personen zijn graag bereid om flessen te vullen. Schroom niet om te bellen, de 
compressor staat er voor ons allemaal! Maak tijdig een afspraak met een van hen. Als je favoriete vuller 
niet te bereiken is, probeer je gewoon een ander. 
Renaat. 
      Henk Betlem    
Renaat Burggraeve         Marian Roos     
Marco Collignon                         Bert Schreurs    
Kees Glas       Frans Spoor      
Leon Joosse                       Benny vd Steen   
Kees Jan Lastdrager     Erik Veerhoek    
Roek van der Mast         Harm Verbeek    
 

 
Erwin Heiligers is verhuisd. Veel nieuw woonplezier gewenst! 
Paul Poland heeft een nieuw emailadresl 
 
 

 
 

   
Woensdag  10 sep Start training gevorderden, zwembad 20.15-21.15 uur 
Zondag       14 sep Start vrij zwemmen, zwembad 12.30-13.30 uur 
Zondag       28 sep Hans Verkooijen Wandeling, Neeltje Jans, 14.00 uur 
Zondag       28 sep EHBDO-dag, DTZ-Scaldis, bij werkhaven Bommenede, 9.00 uur 
Woensdag    8 okt Start opleiding, zwembad 21.15-22.15 uur  
Maandag    13 okt BestuursLedenVergadering 
Maandag    20 okt Deadline oktober-Luchtbel 
Maandag    27 okt Algemene LedenVergadering, Clubhuis, 20.00 uur. 


