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Met een bijna volledige redactie weer een vergadering gehad bij Margreet. Eén redactielid is op dit 
moment op vakantie, twee anderen teren nog na, één heeft hem nog tegoed; de verhalen zie je wel 
verschijnen in een volgende Luchtbel. 
Toch is ook deze Luchtbel weer goed gevuld met kopij o.a. over een heel andere bootduik dan normaal, 
compleet met recept. Verder een pagina gevuld met nieuwe, jonge aanwinsten. We nemen een duik in 
het logboek van Erik Veerhoek. Marian spotte een ongewone gast in de Westerschelde. Met Peter de 
Groot blikken we terug op de jaarlijkse DTZ-duikdag. Marco wil de handen uit de mouwen te steken! En 
we kijken ook weer even terug in de tijd, dankzij Leon. Denk je dat wij in Zeeland fijn kunnen zwemmen? 
Dan hebben we nog wel een paar andere suggesties voor jullie. En er is nog veel meer! Lees snel verder.  
Alle schrijvers en schrijfsters heel hartelijk dank! Graag je nieuwe verhalen uiterlijk maandag 12 oktober 
naar een van de redactieleden.  
 
Arjo, Dick, Margreet, Marian en Veronica 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

1 Colofon 
2 Van de redactie / Verjaardagen / Inhoudsopgave  
3 Duikdag Duikteam Zeeland 
4 Duikverbod duikplaatsen Oosterschelde /  

  Kreeften verhuizen: wie doet er mee? 
5 Het is er toch van gekomen / Nog een boreling8 /  

  En nog eentje8 
6 Een ongewone gast? 
7 Nieuw gebrevetteerden / Reageer naar Transavia / 

  Zeeland trekt Europese duikers 
8 Wervelstromen in de oceanen / Plastic soep 
9 Zandsuppleties op het strand 
10 Een statische driftduik met sla 
13   Giftige zeesla in Bretagne / Kwalleninvasie Japan 
14   Uit het archief opgedoken     
15   Uit het logboek van Erik Veerhoek  
16   Mentorenlijst 2009 / Geslaagden onderwaterbiologie 
17   Wat een avontuur! 
18   Bijzondere zwemplek /  
  Oosterschelde telt 40 bruinvissen. 
19   De vullerslijst / Mutaties / Agenda          

November 2009: 
  2 – Wouter van der Scheer 
  6 – Erik de Been 
  9 – Rinus Krijger 
11 – Roel van der Mast 
19 – Erik Veerhoek 
28 – Marnix Poelman 
30 – Kostijn van Ginkel 
thagen 

Oktober 2009: 
  1 – Sven Catsman 
  1 – Benny van den Steen 
  9 – Pascal Wezemer 
13 – Henk Betlem 
15 – Rob Maas 
19 – André Roos 
23 – Jaap le Roij 
25 – Margreet van Aalst-de Hoog 
27 – Hans van Zetten 
30 – Marcel Jobse 
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DTZ-duikdag 1 augustus 2009 

 
Duikpaal 1602.. Dat zal wel zijn waar die grijze bus met dat plaatje van die mosselen voor staat. Het 
vinden van de eerste duikstek van de DTZ-duikdag was dan ook geen enkel probleem. Erik zat al naast 
de bus van de zon te genieten en even later vonden we ook Arjo verscholen in het gras op de uitkijk met 
zijn verrekijker. Al snel arriveerden er meer DTZ-leden en rond 12:15 uur was het tijd om de duikset om te 
hangen en te water te gaan. 

 
Deze duik was, met Martin als buddy, mijn 2

e
 

getijdenwaterduik, dus de stroming was wel 
weer even wennen. Erg leuk om weer andere 
dingen te zien dan in de Grevelingen, zoals 
een paar jonge sepia’s en een slak met een 
enorm huis waarvan ik geen idee meer heb 
van hoe dat ding ook al weer heet. 
 
Na het duiken hoort natuurlijk de energie weer 
op peil gebracht te worden, dus kwamen uit 
alle hoeken koekjes, wafels met reeds 
gesmolten chocola, spekjes en dat soort 
dingen te voorschijn. Aan de dijk was het 
goed vertoeven en konden de duikspullen 
alvast een beetje opdrogen. Verder vermaakte 

iedereen zich met het terug kijken van foto’s, slakjes determineren, zwemmen en nog meer spekjes eten. 
 
Voordat we verder konden was het eerst tijd voor een vette hap en het vullen van de flessen. Rond 17:30 
uur verzamelde we ons bij de Westnol. Dit keer was Rinus mijn buddy. Over de duik kan ik vrij kort zijn: 
brokkelster, brokkelster en nog veel meer brokkelster. Eénmaal weer boven bleek dat de andere 
buddyparen ook niet veel meer gezien hadden dan brokkelster. Inmiddels was het weer ook wat minder 
geworden en waren we erg blij met de 
warme koffie en thee die Yvonne voor ons 
had meegebracht. 
De vermoeidheid begon inmiddels ook al 
toe te slaan, maar er stond nog een derde 
duik in de planning. Toen iedereen over het 
idee heen was om weer het natte pak aan 
te doen en de lange wandeling over de dijk 
en het strandje bij het koepeltje, 
verplaatsten we ons richting Scharendijke. 
 
Eerst nog een broodje kroket naar binnen 
werken, waarna het al snel donker werd, 
wat de bedoeling was want het zou een 
nachtduik worden. Nu vroeg ik mij al een 
tijdje af wat er nou zo leuk was aan in het 
donker duiken, maar dat werd al snel 
duidelijk.  
Met Erik en Erik als buddy werd al snel de 
eerste sepiola gespot, gevolgd door 
steenbolken, loslopende kreeften en ook 
een paling kwam nog voorbij zwemmen. Op 
het einde van de duik nog even voor het 
steigertje gelegen, waar van alles rustig 
voorbij kwam zwemmen, waaronder nog 
een paar sepiola’s. Een mooie afsluiting 
van een gezellige DTZ-duikdag. 
 
Peter de Groot 
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Gelezen in NOB Nieuwsbrief 41, september 2009 

 
In oktober start Rijkswaterstaat Zeeland met het versterken van de 
onderwateroevers bij een aantal Zeeuwse duikplaatsen. Het werk aan de dijk is zo 
omvangrijk dat er gedurende een langere periode niet gedoken mag worden bij 
drie duikplaatsen. Op de duikplaatsen wordt het verbod duidelijk aangegeven. De 
periodes hieronder zijn onder voorbehoud en kunnen dus nog wijzigen.  
 
De duikverboden zijn: 
Bij Cauwersinlaag (duikplaats Lokkersnol - 35) van 21 oktober 2009 tot 3 december 2009 
Bij Zuidhoek-De Val (duikplaats de Zeelandbrug - 32) van 11 november 2009 tot 22 januari 2010 
Bij duikplaats Schelphoek (42) van 8 december 2009 tot 23 april 2010. 
 
Duiken bij deze duikplaatsen is niet toegestaan vanwege de veiligheid. Er zullen grote hoeveelheden 
steen en slakken per schip aangevoerd worden. Zo'n storting is binnen enkele minuten gebeurd. Op het 
moment dat een duiker het water in gaat, is er geen schip te zien. Eenmaal onder water kan er opeens 
gestort worden. Dit geldt ook voor de weekenden. 
Op donderdag 15 en vrijdag 16 oktober zal de aannemer overdag tijdens hoogwater peilingen vanaf een 
schip uitvoeren. Het is aan te raden op deze momenten bij de drie duikplekken niet te duiken.  

 
Gaan er nog mensen naar het volgende toe? Misschien leuk om er met de club aan deel te nemen? 

Gelezen in het NOB online blaadje. 
 
In oktober start Rijkswaterstaat Zeeland met het versterken 
van de onderwateroevers bij een aantal Zeeuwse 
duikplaatsen. Samen met de beroepsvissers zullen 
sportduikers op drie zaterdagen in oktober zoveel mogelijk 
kreeften verplaatsen bij de drie duikplaatsen waar RWS aan 
het werk gaat: Zeelandbrug (Noordzijde), Lokkersnol 
(Cauwersinlaag) en Schelphoek (Oostzijde). Hiermee 
proberen we zoveel mogelijk te voorkomen dat de kreeften 
worden bedolven. 
 
De beroepsvissers hebben een ontheffing voor het vangen 

van de kreeften tot november 2009 omdat het kreeftenseizoen normaal tot 15 juli loopt. De gevangen 
kreeften worden op een ander verderop gelegen visperceel weer uitgezet. Enkele beroepsvissers zijn nu 
al bezig met het verplaatsen van kreeften. Kijk dus niet raar op als op de drie genoemde duikplaatsen 
kreeftenkorven buiten het kreeftenseizoen staan. Laat deze liggen zodat de kreeften op deze locaties 
zoveel mogelijk worden gered. 
Het is de bedoeling op onderstaande zaterdagen zoveel mogelijk kreeften te verplaatsen. De keuze van 
de locatie is afhankelijk van het aantal duikers dat zich aanmeldt. Het gaat om de zaterdagen 10 
oktober vanaf 12.30 uur (LW 13.55 uur), 17 oktober vanaf 8.30 uur (LW 9.30 uur) en 24 oktober 
vanaf 12.30 uur (LW 13.50 uur). 
 
Sportduikers met een NOB 2*-duikbrevet (of gelijkwaardig), ervaring in de Oosterschelde en een eigen 
duikuitrusting kunnen zich aanmelden bij desmond.vansanten@onderwatersport.org. Ook zoeken we 
voor deze drie dagen NOB 3*-duikers (of gelijkwaardig) die de functie van oppervlaktecoördinator op zich 
willen nemen. Samen met leden van de Veiligheidscommissie coördineren zij de duiken. 
 
Bij duikplaats Schelphoek zijn recent vier kreeftenkorven los gesneden die daar lagen vanwege de 
kreeftenmigratie. Mocht je deze los gesneden korven onder water tegenkomen, laat ze dan liggen en 
meldt het dan even zo snel mogelijk via zeeland@onderwatersport.org. 
 
           Marco Collignon 



 5

  
Wij, van het treur- en jubelfonds, hebben samen met de familie Van de Gruiter drie maanden geijverd om 
tot een bezoekuurtje te komen. Vakantie, wisselende diensten al dan niet samenvallend met een vrije dag 
van Leon maakte dat er drie maanden moesten verstrijken voor we een min of meer geschikte dag 

vonden. Min of meer, omdat Leon toch weer die dag 
zijn broodheer moest dienen. Maar dat bracht wel met 
zich mee dat Miranda en Stijn onze onverdeelde 
aandacht kregen.  
 
Het kereltje had in aanloop tot ons bezoek een 
weldadig doorslapen nacht achter de rug en 
aandachtig vorsende ogen straalden ons tegemoet. 
Dat die aandacht niet verslapte getuige de hierbij 
afgedrukte foto. En ondanks dat Leon verstek moest 
gaan kun je in de blik van Miranda de trots lezen die 
beide ouders voor dit kind koesteren. Het oudere 
broertje van Stijn – Koen – was aan het logeren, maar 

de huiskamermuur toonde een prachtige foto van hem. Daaruit maakte we op dat Stijn nu al graag het 
voorbeeld aan zijn oudere broertje nam, want hij had inmiddels dezelfde coupe in zijn haar.  
 
Namens het Duikteam Zeeland hadden we voor Stijn een drijfband meegenomen. Een soort van plastic 
band met in het midden een zitgedeelte, waardoor de beentjes omlaag kunnen bungelen. In het water bij 
het strand zal dat zeker een veilig toeven zijn en mocht het water daar wat te ruw voor zijn, brachten we 
ook nog een flinke zandauto als geschenk mee. We denken dat Stijn daarmee een belangrijk aandeel zal 
kunnen hebben in de zandsuppletie. Het leek ons in ieder geval een ondernemende jongen. 
 
Miranda, Leon en Koen: Gefeliciteerd met deze geweldige aanwinst!  
 
Paul Poland en Marjon Jobse 
 

Nog een boreling/  
 

Saskia Janse en Jeroen Bouwman zijn dolblij met de geboorte 
van hun dochter Naomi Jasmijn op 1/9/2009 om 22.56 uur.  
 
Bij de geboorte woog Naomi 3380 gram en was ze 51 cm lang. 
Een flinke meid dus! En volgens Saskia heel lief ;-)) Ieder die 
Naomi wil gaan bekijken om dat te controleren, kan de 
gelukkige ouders bereiken onder T 06 306 339 94. 
 
Saskia en Jeroen: heel veel geluk met elkaar! 
 

En nog eentje/  

De groep Dishoekduikers werd op 
21/8/2009, de dag na het weeralarm, 
uitgebreid met een 6 weken oude super 
duiker waar wij allen nog van kunnen leren. 
Alleen al hoe goed hij zijn rebreather kan 
verbergen....  

Willen jullie Max verder volgen in zijn 
ontwikkelingen in Pieterburen dan is dat te 
doen op www.zeezoogdieren.org.  We 
hopen hem over 3 maanden te kunnen 
begeleiden bij zijn buitenduik in de 
Oosterschelde.  
 

            Leon Joosse, www.dishoekduikers.nl  
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Duikdag 15 augustus 2009. Vandaag stond er weer een bootduik op het programma naar de zandplaat 
van Zoutelande. 

Roel en Jaro vertrokken ’s ochtends vanaf het strand 
om de clubboot op te halen. Ze hadden met Marion 
afgesproken in de binnenhaven. Na de boot te water 
gelaten te hebben, vertrokken ze door de sluizen van 
Vlissingen naar Dishoek. Eenmaal op het strand 
aangekomen was het nog vroeg. Tijd voor een kopje 
koffie bij Jaro en Jaqueline. Dat sloegen we zeker 
niet af. Omdat ik zelf tot die dag logees had, vertrok 
ik die morgen met volle fles gelijk naar het strand. 
Mijn duikspullen lagen er gelukkig nog.  
 
Rond half een gingen we ons zelf en de boten klaar 
maken voor vertrek. Het was best nog wel een stukje 
varen. Rond 1 uur vertrokken we met de 2 boten 
richting de zandplaat. De zee was niet geheel vlak, 
maar de reis viel gelukkig mee. Voor we te water 
gingen, moesten we eerst nog een goede plek vinden 
om de boten voor anker te leggen. We legden een 
losse lijn tussen de 2 boten in, omdat Astrid in de ene 
boot zat en ik in de andere. We lieten ons langs een 
ankerlijn naar beneden zakken. Diep was het niet (8 
meter). Beneden aangekomen maakten we onze reel 

vast aan de ankerlijn. Het wrak was laag en lag erg verspreid. Het zicht was weer uitzonderlijk goed. We 
kwamen weer erg veel zeesterren, pauwkoker-wormen, messen en andere schelpdieren tegen. Ook zo 
hier en daar een zeeappel en skeletten van zeeklitten. Tussen de resten van het wrak verscholen zich 
een kreeft en veel strand- en noordzee-krabben. Van eentje vonden we zelf dat het de grootste was die 
we ooit gezien hebben. We zijn er maar met een grote boog omheen gezwommen. 
 
We hebben de reel 3 x uit- en ingezwommen, in 
verschillende richtingen. Bij de laatste maal inhalen 
zag ik onder me iets vreemds bewegen. Dat wilde ik 
toch wel even van dichtbij bekijken. Dus de reel iets 
gevierd en onszelf iets laten zakken. Van wat we toen 
zagen, gingen we toch wel even juichen. Het was een 
trekkersvis! Het beestje was niet erg bang. Hij bleef 
rustig in een hoekje uit de stroom liggen. Of misschien 
probeerde de vis zich wel te verstoppen voor ons. Ik 
heb er eerst een paar foto’s van gemaakt, voor ik de 
rest er op attent maakte met de toeter. Die bleken niet 
ver van ons vandaan te liggen. Roel bleek hem ook al 
op een foto vastgelegd te hebben. Gelukkig! Bij deze 
duik hebben we allemaal onze vreemde bezoeker 
gezien. De vorige keer zag Roel hier in de buurt de 
zeepaardjes. 
  
Eenmaal boven bleek de stroming flink toegenomen te zijn. Dus was het toch even moeilijk om in de 
boten te komen, want met je spullen aan de zijkant te blijven hangen is dan niet erg gemakkelijk. Nadat 
we allemaal weer boven water waren, met weer erg veel zeesterretjes en beestjes tussen pak en vest, 
zijn we rustig langs de kust terug gevaren. Bij Roel en Astrid dronken we nog een bakje koffie, waarna 
Roel, Jaro en Marion de zodiac terug brachten naar Vlissingen.  
Het was een mooie gezellige dag. En leuk dat we deze keer een levende trekkersvis hebben gezien i.p.v. 
de dode die Roel in november 2008 op het strand van Dishoek gevonden had. 
                                                                                                                                                   Marian Roos 
 
PS Zondag 23 augustus doken we op het wrakje van de Noordzee II. Het zicht was slecht vanwege de 
storm die er de donderdag ervoor geweest was. Maar ook hier kwamen we een trekkersvis tegen. Dus 
zullen er toch meerdere trekkersvissen deze kant op gekomen zijn door de hoge watertemperatuur. 
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Geslaagd:  
 
Erik de Been 1*, Sven Catsman 1*, Marco Collignon 3*, Peter 
de Groot 1*, Marjon Jobse 1*, Arjo de Keizer 2*, Niels van 
Oosten 1*, Rob Plasse 2* en Michel de Smit 3*. 
 
Allen proficiat met dit mooie resultaat! Ook de instructeurs 
natuurlijk van harte gefeliciteerd.  

 
 
 
 
 

 

Oproep: Reageer naar Transavia! Gelezen in Duiken Nieuwsbrief 121, 10 september 

 
Vorige maand gingen we op vakantie naar Egypte, 
we vlogen met Transavia. Helaas hadden we 
overgewicht en moesten bijbetalen, zelfs de 
handbagage werd gewogen!  
 
Bij terugkomst besloot ik eens te kijken of alle 
sporters gelijk behandeld worden. Tot mijn 
verbazing zag ik dat golfers 3 tot 15 kilo extra 
mogen meenemen voor 20 euro per vlucht (40 euro 
retour). Ik heb toen contact gezocht om verhaal te 
halen, maar een medewerkster vertelde mij dat 
duikers geen behoefte hadden aan zo’n regeling. 
Volgens haar had de duikwereld Transavia 

verzocht dit sportpakket niet voor duikuitrustingen te laten gelden. Hier heb ik ernstige twijfels over. 
Daarom roep ik alle duikers op te reageren naar Transavia, zodat het voorgenomen besluit herroepen 
kan worden.  
Een klacht indienen kan via www.transavia.com 
                   Everdien van Dijk 

Gelezen op website ‘Duiken’, 14 september. Door Arjo de Keizer 
 

Zeeland wil Europese duikers trekken. De provincie 
Zeeland en de Nederlandse Onderwatersportbond laten 
een groot marketingonderzoek uitvoeren naar het 
potentieel van Zeeland als duikbestemming. 
De gemeente Schouwen-Duiveland is de enige 
gemeente, naast andere belangstellend, die als 
gesprekspartner is betrokken bij dit onder onderzoek. 
 
Het onderzoek maakt deel uit het masterplan ‘Zeeland 
Divers’  Delta 2012 van de provincie Zeeland en de 
NOB en wordt met subsidie van ministerie van 
Economische Zaken en de provincies Zeeland en Noord-Brabant uitgevoerd. Doel is om het duiktoerisme 
te versterken. 
Onderzoeksbureau Creative Marketing Results uit Zeist voert het onderzoek uit. “ Wij zoeken uit wat het 
potentieel van de duiksport in Zeeland is, zowel in Nederland als in andere Europese landen”, zegt 
directeur Jeroen Boesmans. “ Dan gaan we kijken hoe we dat potentieel beter kunnen benutten en 
Zeeland als duiklocatie beter op de kaart kunnen zetten in Europa”. 
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Door Gerhard Cadée. Gelezen in het Zeepaard van juli 2009 
 

Alles wat drijven kan en in zee terecht komt, drijft mee met wind en zeestromingen, soms duizen-
den mijlen. Plastic vervuilt grote delen van de oceanen. Een deel van al dat drijvende materiaal 
spoelt aan op onze kusten. Strandjutters doen er hun voordeel mee. Oceanografen ook. 
 

Curt Ebbesmeyer kreeg wereldfaam toen hij 
samen met collega oceanograaf Jim Ingra-
ham het door deze ontwikkelde Ocean 
Surface Current Simulator (OSCURS) 
programma losliet op in de Grote Oceaan 
overboord geslagen Nike-schoenen (1990), 
badeendjes (1992) en hockey-handschoenen 
(1994). Zij traceerden de herkomst en 
voorspelden onder meer dat een deel van die 
badeendjes via de Noordpool uiteindelijk in 
de Atlantische Oceaan terecht zouden 
komen. Bovendien ontdekte Ebbesmeyer de 
aanwezigheid van grote ‘ocean gyres’, 
wervelstromen in de oceaan, met omloop-

snelheden 
variërend van 1,7 
tot 13 jaar. In de 
centra van deze 

wervelstromen 
bevinden zich de 
bekend gewor-

den concentraties van plastic afval. (Zie het boek Plastic soep). Bij iedere 
rondgang van zo’n wervelstroom verliest het echter een deel van zijn afval op 
de kusten; wat in de wervelstroom na een ronde achterblijft noemt 
Ebbesmeyer de ‘memory’, geheugen. Dit varieert per wervelstroom van 11 tot 
80%. Is de ‘memory’ groot, dan maken drijvende objecten diverse rondjes 
voor ergens aan te spoelen. Van glazen drijvers, vroeger gebruikt voor 

visnetten, dreef er eentje 56 
jaar rond, daarin 9 rondjes 
draaiend. De pieken in aan-
spoelen op een kust geven de omloopsnelheid van zo’n 
wervelstroom. 
 
In het boek ‘Flotsametrics and the floating world’ van 
Curtis Ebbesmeyer & Eric Scigliana, 2009, is alles na te 
lezen, Het boek geeft naast een autobiografie van 
Ebbesmeyer een overzicht van de geschiedenis van de 
studie van zeestromingen d.m.v. drijfflessen en andere 
met opzet of per ongeluk in zee terechtgekomen 
drijvende objecten. De Vikingen, die op IJsland 
landden, waren vermoedelijk de eersten die drijvende 
objecten ‘wetenschappelijk’ gebruikten. Vlak bij IJsland 
gekomen gooiden zij drijvend materiaal in zee om de 
beste plaats uit te kiezen om zich te vestigen, nl. daar 
waar dit drijvend materiaal aan land kwam. Dat zou 
immers de beste plaats zijn waar ook hout aan zou 
spoelen.  

Van de drijffles-experimenten waarvoor in totaal 1 miljoen flessen werden gebruikt, werd gemiddeld ruim 
30% teruggevonden en gerapporteerd aan de afzender, waartegenover soms een geringe vergoeding 
stond, bijvoorbeeld een dollar of een bijbel. 

Door Ondine van Vleuten. Gelezen in de PZC van 30 juni 2009 
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Jesse Goossens schrijft over dit groeiende, maar 'onzichtbare' probleem in haar boek Plastic Soep. 
Uitgeverij Lemniscaat, prijs € 19,95, ISBN 9789047701774. www.plasticsoep.nl 

 
De plastic soep bestaat uit koffiebekertjes, pet-flessen, 
tandenborstels, fopspeentjes, badeendjes, boterbakjes, 
koffiemelkcupjes, piepschuim, rietjes, plastic zakken en wat 
al niet meer. De gyre in de Stille Oceaan is 8,6 miljoen 
vierkante kilometer groot en heeft de naam Great Pacific 
Garbage Patch gekregen. Daar dobbert zo'n 44 miljoen kilo 
plastic rond. Ook afval uit de Zeeuwse wateren komt ooit in 
zo'n gyre - er zijn er meer - terecht. Tenzij Zeeuwse 
vissersschepen die deelnemen aan 'Fishing for Litter' het 
eerder in hun netten krijgen. Zo leveren vissers uit Breskens 
elke week circa 600 kilo afval bij de vismijn af. Een fractie 
van wat er ronddrijft. 
 

"Zeedieren raken in de grotere stukken verstrikt", vertelt ze. "Het plastic dat tijdens zijn reis door de 
wereldzeeën in kleinere stukken uiteen is gevallen, vinden onderzoekers terug in de magen van allerlei 
dieren." Dan zijn er nog de allerkleinste deeltjes - voor het blote oog nauwelijks zichtbaar - waarvan 
amper duidelijk is hoe ze op het milieu inwerken. Wel is bekend dat gifstoffen zich aan dat microplastic 
hechten: DDT, dioxines, pesticiden, pcb's en andere 'persistent organic pollutants', ofwel giftige stoffen 
die door menselijk toedoen in het water zijn gekomen. "De grote stukken plastic zou je nog wel kunnen 
opruimen, maar het microplastic is letterlijk ongrijpbaar." 
 
Toch, schrijft Jesse Goossens, is er geen reden voor wanhoop: "Als we de handen ineen slaan en zorgen 
dat het afvalkerkhof niet verder aangroeit, zal het zelfreinigend vermogen van de zee de vervuiling 
uiteindelijk zelf oplossen." Maar wie begint? Goossens schrijft dat niemand afzonderlijk als de schuldige 
kan worden aangewezen. "Niemand is verantwoordelijk, en dus zijn we het allemaal." 
 
In Zeeland, met zijn lange kustlijn, is nog weinig te merken van gecoördineerde inspanningen. Zeeland 
Seaports heeft een laagdrempelige manier bedacht om afval van zeeschepen in te nemen, zodat ze het 
niet in zee storten. Schouwen-Duiveland zit in het project Quality Coast, een 'broertje' van de Blauwe 
Vlag, maar dan met meer oog voor duurzaamheid. Zo wordt het strand ook buiten het zwemseizoen 
schoongehouden. Een project dat heel concreet laat zien waar het om gaat, is Fishing for Litter. Vissers 
die meedoen gooien het afval dat zij in hun netten vinden niet terug in de zee maar brengen het aan wal. 
Vissers uit Breskens en Colijnsplaat doen al mee, Vlissingse schepen overwegen deelname. 

Door Adri Peene. Gelezen in de rubriek ‘Brieven’ van de PZC van 16 september 2009 door Roel van der Mast 

 
Prachtig, die winnende foto van de zandzuiger. Maakt u zich ech-
ter geen illusies over het bijbehorende plaatje onder water. Dit ver-
dient geen schoonheidsprijs. De onderwaternatuur voor Westka-
pelle is veranderd in een zeewoestijn.  
Voor het Westkapelse badstrand liggen de overblijfselen van de 
oude (vooroorlogse) zeedijk en een diepe steenput, voorheen een 
bruisende biotoop van dierlijk leven in zich dragend. Grote aantal-
len noordzeekrabben, een 
steeds groeiende kreeften-
populatie, alles bedolven 
onder meters zand. Vele 

soorten vissen leefden er op deze steenachtige diepten en ondiep-
ten, ze zijn verdwenen. De olifant van Rijkswaterstaat heeft, zonder 
onderzoek te hebben gedaan naar de bodemgesteldheid, alles wat 
in de porseleinkast stond gebroken en verbrijzeld. Een uniek, 
onvervangbaar stuk fauna naar de Filistijnen.  
Na verwoesting is het ook zaak om te compenseren. Hak een boom 
om, plant wel een nieuwe terug! Zink sloopschepen af voor de kust 
naar Amerikaans voorbeeld, in combinatie met onderzeese 
steenbestortingen. Na verloop van tijd resulteert dit weer in een 
overvloedige diversiteit van leven. Doe je dit niet, dan is straks een 
dode Westerschelde een akelig resultaat. 
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Een nieuwe specialisatie 
 
Het is 5 september 2009. Ik was namens het 
bestuur van Duikteam Zeeland wederom door 
Kees Glas uitgenodigd om een bootduik te 
mogen maken. Altijd weer leuk en gezellig, 
bedankt! Ik ga altijd erg graag mee.  
Eigenlijk was deze dag door Duikteam Zeeland 
gereserveerd voor een kennismaking met 
driftduiken. Omdat ik daar iets meer ervaring in 
heb dan Kees, had Kees gevraagd of ik dit op 
mij wilde nemen. Ik had echter een andere 
afspraak die middag, mijn huidige 
duikvereniging had de jaarlijkse BBQ. Als 
voorzitter van die vereniging kon ik daar 
natuurlijk niet wegblijven. Het werd dus een 
gewone bootduik, gewoon op kentering. Een 
gewone bootduik8..? Dat werd het dus niet. Lees het huiveringwekkende verhaal met een goede afloop. 
 
Om 8.50 uur die morgen was ik bij de boot van Anton Vermast aanwezig. Ik kwam samen met een ander 
“oud“-lid: Hans de Wit. Ik dacht: “we zijn ruim op tijd”, dus liet ik hem hoffelijk voorgaan. Ik kijk rond en zie 

de volgende duikers:  
Marco Collignon (heeft de foto’s gemaakt) / Kees Glas (samen, 
heel lang geleden, bij Duikteam Zeeland begonnen met 
duiken) / Dick Hoeksema (altijd de vriendelijkheid zelve; is nu 
weer blij met kopij) / Rinus Krijger (die maak je ook niets meer 
wijs, tenminste wat betreft duiken) / Peter Meerleveld (verst 
weg wonend lid) / Michel de Smit (volledig opgetuigde duiker, 
met veeel te zware flessen) / Chris Spoor (die soms ook de 
boot terugvindt zonder haspel) / Frans Spoor (luistert allen 
naar de enige echte trainert!) / Adrie van Loon (geïntroduceerd 
door Rinus, Adrie loopt ook al een tijdje mee) / Paul van 
Rijswijk (leert sinds kort duiken, heeft zijn uitrusting van de 
rommelmarkt) / Hans de Wit (heeft persoonlijk de diepe put in 
het zwembad gegraven) / Ronald Stadhouders (gaat met 
Scaldis nog wel eens mee naar Egypte) en ik was er dan ook 
(was dus weer de laatste op de boot). 
 

Zoals iedereen weet, schrijft de laatste op de boot, het verslag van de bootduik. Gelukkig heb ik daar 
ondertussen ook al een beetje ervaring in. Dick Hoeksema stuurde me een paar dagen geleden al een 
herinnering, kan het stukje af vóór de deadline? Ja hoor8 Het weer was goed, een beetje zon tussen de 
wolken door en de temperatuur was goed. Het was wel wat winderig, maar het bootje had er weinig last 
van.  
We zouden gaan duiken op een wrakje, 
maar daar zag de schipper vanwege de 
wind van af, het Lodijkse gat zou minder 
problemen opleveren, daar gaat de boot 
niet zo wiebelen.  
 
Achter een zandplaatje (vlakker water) 
nog even het tij afgewacht en toen naar 
de duikstek. Iedereen maakte zich klaar 
om te water te gaan.  
 
Ondergetekende ging als laatste te water. 
Anton had vlakbij de trap een touw met 
een gewicht eraan vastgemaakt, te 
gebruiken als “daaleind”.  Makkelijk hoor, 
je maakt je haspel er aan vast en je kunt altijd weer vlakbij de trap terugkomen. “Anton, waarom stroomt 
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het zo?” vraag ik. “”Dat zal de wind zijn, het water wordt door de wind langs de boot gejaagd.” Ik spring 
het water in en grijp naar het daaleind.  
Nog aan de oppervlakte aan het daaleind zie ik, dat er nog duikers aan het touw vasthouden, wachten 
wellicht op de bus? Ik haal ze in en zet mijn haspel onderaan vast. Ik doe 
nog vóór ik bij de bodem ben, een paar slagen en voel dat ik wel erg snel 
vooruit ga. Ik merk dat omdat mijn haspel snel zijn touw laat afrollen. Ik 
besluit om snel af te dalen en mij op de bodem schrap te zetten. Op de 
bodem aangekomen merk ik dat daar een sla-plantage is, die nodig door 
overijverige politiemensen geruimd zou moeten worden.  
 
Ik zie niets meer, de “kroppen” sla belanden ook op mijn duikbril. Als ik ze 
weghaal, dan is er binnen een seconde weer een volgend pak sla op de bril 

aanwezig. “Dit gaat niet goed. Meteen terug” 
denk ik. Door de ongelooflijke hoeveelheden sla 
word ik belemmerd in mijn handelingen. “Stom, stom, stom, ik zeg altijd, dat je 
je haspel pas moet vastzetten als er weinig aandacht aan hoeft worden 
gegeven. Mijn haspel zat vast aan mijn jack en omdat ik in sla grijp en niet in 
de musketonhaak en door de forse stroming kreeg ik hem er niet makkelijk af. 
Gelukkig had ik ooit wel een grote musketonhaak gekocht, dus uiteindelijk 
kreeg ik de haspel wel los van mijn jack.  
 
De lijn naar het daaleind zat 

ondertussen ook vol met sla, die haspel kon ik niet meer 
opdraaien. En ondertussen moest ik toch wel worstelen 
tegen de stroom, ook dat nog8. De haspel met het speciaal 
hiervoor vastgemaakte touwtje op de rem gezet. Meestal 
werkt de rem niet, die standaard op een haspel zit, vandaar 
het touwtje. “Mooi, die kan niet meer afrollen.” 
Het lukt mij door de grote hoeveelheden sla ook niet om de 
lijn op de haspel te wikkelen en ik besluit om mijn haspel 
aan Neptunus te offeren, ondertussen wel de lijn 
vasthoudend. Ik houd de lijn naar het daaleind goed vast en 
tijger naar het daaleind terug, ondertussen heb ik de sla 
voor mijn bril al geaccepteerd. Ik voel het daaleind, mijn lichaam wappert aan het touw. Ik moet nog even 
voorbij een ander zijn haspellijntje, dat was nog niet makkelijk, want het stond door de stroming natuurlijk 
als een snaar in de zelfde richting als mijn lichaam. Een paar forse slagen met de vinnen en met de 

prettige bijkomstigheid dat die andere lijn strak stond 
en dus niet bleef haken aan mijn fles, kwam ik bij de 
trap. Mijn duiktijd was 7 minuten8 
 
Ik meldde Anton, dat de stroom de schipper zijn 
aandacht nodig zou hebben, ik verwachte afdrijvers. 
Vrij snel kwamen er meer duikers terug, degenen die 
aan het begin van de duik naar het anker waren 
gegaan, konden makkelijker terug, want konden met 
de stroming mee naar de trap. Inderdaad waren er 
afdrijvers, de lange lijn achter de boot bracht voor in 
ieder geval twee buddyparen uitkomst. Ze konden 
naar binnen gesleurd worden, daar waren drie (!) 
man aan boord voor nodig. Het was nèt een 
wedstrijd touwtrekken. Maar één buddypaar moest 
met de boot teruggehaald worden. Die hadden zich 

niet vastgemaakt aan het daaleind en waren dus op eigen kracht de terugweg naar Yerseke begonnen. 
Het daaleind werd ingehaald en op dek gegooid, inclusief een grote hoeveelheid sla. Het anker werd 
daarna opgehaald en we zetten koers naar onze afdrijvers. Gelukkig waren ze snel aan boord en konden 
we elkaar weer begroeten.  
 
De hoeveelheid sla die meekwam met de verschillende duikers staat helaas niet op de foto, het 
achterdek lag zo vol, dat je voeten tot minimaal de enkels verdwenen. De sla werd gebruikt om een 
slagevecht te houden. Iedereen kreeg wel een krop sla naar zich gegooid, weer eens wat anders dan 
taart smijterij8 Het daaleind had ook nog wat touwtjes bij zich, waaronder mijn touwtje. Na enig wroeten 
in de “kroppen sla” kwam mijn haspel ook weer tevoorschijn.  
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Niet alleen compleet met duikers, maar ook alle spullen 
weer aan boord, gingen we na een korte maar hevige duik 
weer naar Yerseke. Onderweg was het weer vreselijk 
gezellig en werden de laatste koeken opgegeten en 
thermoskannen koffie leeggemaakt.  
 
Eenmaal thuisgekomen heb ik nog maar eens gekeken hoe 
dit nu allemaal kon gebeuren. Volgens de “stroomatlas 
2009” zou het in Vlissingen hoogwater zijn op 03.22 uur en 
op 15.36 uur. Op 4 september was het volle maan, we 
konden dus wel uitgaan van springtij. Volgens de 
stroomatlas is 5 uur vóór HW Vlissingen de stroming 
ongeveer 0,6 knoop (naar het Noorden)  en 4 uur voor HW 

Vlissingen 0,6 knoop (naar het Zuiden). De kentering volgens de stroomatlas was dus te verwachten 
rondom een half uur vóór 4 uur voor HW Vlissingen, 
dus 4 en een half uur voor HW Vlissingen.  
15.36 uur min 4 en een half uur is ongeveer 11.00 
uur. Volgens mijn duikcomputer dook ik om 11.20 uur. 
In principe dus aan de late kant, maar niet echt te laat. 
Wind kan blijkbaar veel doen8 
 
De locatie blijkt vaker last te hebben van sla. Op een 
forum vond ik: 
Er dwarrelde wel een gigantische massa zeesla rond 
die veel bedekte en het zicht verstoorde. Blijkbaar is 
dit typisch voor deze plaats (zeelsla hoopt hier op) en 
wordt om deze reden aangeraden voor juni te duiken 
(cf. boek Duiken in Zeeland van wijlen hoofdredacteur 
Duiken). 
 
Zeesla schijnt eetbaar, meldde Michel. Ik heb nog naar een recept gezocht. Je moet het klaarmaken als 
spinazie. Elk recept gebruikt de sla met een heleboel er om heen. De sla is zelf dus niet lekker, denk ik. 
Net als zuurkool, dat is alleen maar lekker met noten, ananas, rozijnen, appel, worst, spek. Lekker hoor, 
maar laat de zuurkool er dan wel uit, dank u.  
  
Uit ‘Puur natuur op tafel’ van Roger Philips, voor 2 personen 
6 dl zeesla, 3 voorjaarsuitjes, 1,5 dl room, sap van een halve citroen, halve eetlepel appelazijn, eetlepel,  
olijfolie, cayennepeper 
 
Zeesla ziet er uit zoals het klinkt. Het is 
een heel dun doorzichtig groen wier die er 
op het eerste gezicht uitziet als lappen 
groen plastic folie: zeesla. Er bestaan ook 
nog varianten van in bruin of purper die 
men door elkaar kan gebruiken. 
 
Was de zeesla goed schoon (zand) en snij 
het in kleine stukjes naar voorkeur. Deze 
met een klontje boter op een laag vuurtje 
ongeveer 3 minuten al omroerend 
aanfruiten. Laten afkoelen en in porties in 
zeeschelpen o.i.d. doen. Van de room, 
citroensap, appelazijn en olijfolie en 
vinaigrette maken door het zachtjes door 
elkaar te mengen. Deze gieten over de 
zeesla en garneren met fijngesneden 
voorjaarsuitjes en een snufje cayenne-
peper.  
 
Don’t try this at home8 
 
Groet 
Bert Moet  
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Gelezen in Trouw, 14 augustus 2009  
 
PARIJS (ANP) - Het ministerie van Milieu in Frankrijk heeft een onderzoek gelast naar de giftigheid 
van rottend zeewier [zeesla; red.] op de stranden van Bretagne.  
Bewoners van kustdorpen en de lokale toerisme 
industrie zijn zeer bezorgd over de stinkende 
groene drab, die de stranden van zeker tachtig 
gemeenten bedekt.  
 
Een aantal stranden is inmiddels gesloten voor 
het publiek. De problemen kwamen aan het licht 
door een incident met een ruiter. Diens paard 
gleed op 28 juli uit over rottend zeewier en kwam 
te overlijden. De man, Vincent Petit, raakte 
bewusteloos, maar overleefde het incident op 
het strand bij het dorp Saint-Michel-en-Greve. 
Mensen die in de omgeving aan het werk waren, 
brachten hem in veiligheid. 
Een wetenschappelijk instituut gaat tests 
uitvoeren op het zeewier. Milieuorganisaties 
geven de Franse regering de schuld van de 
problemen. De intensieve landbouw zou te veel vrijheid krijgen bij het gebruik van kunstmest, waarvan 
een deel in zee terecht komt. Met als gevolg de uitbundige groei van zeewier. 

  
 
 
 
 
Japanse oceaanbiologen waarschuwen voor een naderende kwalleninvasie die voor miljoenen 
schade zal aanrichten. Diemen (NL) – Onderzoek in de zee 
tussen Japan en China laat een explosieve toename van het 
aantal kwallen zien. De Nomurakwallen (Nemopilema nomurai) 
kunnen een diameter van twee meter hebben, en meer dan 
tweehonderd kilogram wegen. Deze toename komt door de 
verandering van de Chinese kust, zo vermoeden onderzoekers. 
China bouwt veel havens, dit geeft de Nomurakwallen extra 
broedplaatsen. Ook noemen ze de veranderende oceaan-
stromingen als reden. 
 
Het onderzoeksteam vreest dat Japan op een invasie afstevent die 
net zo ernstig zal zijn als de kwallencatastrofe in 2005. Toen 
zwommen de kwallen massaal Japanse wateren in en raakten 
verstrikt in de duizenden visnetten. Met hun tentakels vergiftigden 
ze de vis in de netten en bezorgden ze de Japanse westkust voor 
tientallen miljarden yen (rond de honderd miljoen euro) schade. 
 
De onderzoekers bestudeerden de kwallen sinds 2006 en zagen 
de populatie steeds groter worden. Ook de dieren zelf werden 
groter. De kwallen worden in de lente geboren in het water rond de 
Chinese kust en worden door de zeestroming meegenomen in de 
richting van Japan. In de korte tijd die ze nodig hebben om de zee 
over te steken groeien ze uit tot reuzenkwallen met het formaat 
van een flinke sumo-worstelaar. 
 
Slechts tien van zulke kwallen zijn nodig om een vissersnet te vernietigen. Doordat ze zich in grote 
scholen door het water bewegen kapseizen vissersboten. Daarnaast vergiftigen hun tentakels de vis. De 
kwaliteit en hoeveelheid gevangen vis neemt hierdoor ernstig af – een ramp voor de op vis gebaseerde 
Japanse keuken.               
           Dorette Bos 
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Door Leon Joosse 
 
Dit maal een verslag uit de Luchtbel van november 1978:  
 
Bij “Mist”overdag//////////..? 
 
Zaterdag 14 oktober was er een clubduik gepland waarvoor vier duikers 
kwamen opdraven. Omdat het zicht die week daarvoor bij Wissenkerke nihil 
was, werd besloten om naar het Goese Sas te gaan om daar een poging te 
wagen.  
De hele morgen was het potdicht van de mist geweest, maar om een uur of 
half twaalf brak de zon door en werd het zicht stukken beter.  
 

Bij Wilhelminadorp sloot zich een vijfde duiker aan en bij de zeedijk aangeland was het prachtig zonnig 
weer, hoewel het zicht nog niet zo denderend was. Voor de dijk waren diverse voor anker liggende 
visboten te zien en het zicht leek ruim voldoende. Na omkleden en indelen van de buddyparen gingen 
mijn buddy en ik om twee uur te water, na 
met de duikleider afgesproken te hebben 
om kwart voor drie uiterlijk terug te zijn.  
 
We vertrokken in noordelijke richting (haaks 
op de dijk) langs een zanderige helling naar 
een diepte van 20 meter. Hier stuitten we 
op begroeide stenen met anemoon, 
brokkelsterren en hier en daar een 
hoofdkrab. Van hieruit gingen we oostelijk 
evenwijdig aan de wal voor een strekdam 

langs. Er stond 
op dat moment 
geen stroom en 
het zicht was 
redelijk. Na 
enige tijd, om + 
half drie, besloten we de terugtocht naar de wal te aanvaarden. Het water 
stroomde nog steeds niet, maar toen we naar 12 meter waren gestegen 
langs een helling met stenen, bleek op die diepte een behoorlijke stroom te 
staan. We volgden de helling verder in zuidelijke richting (naar de wal) maar 
toen het weer dieper begon te worden in plaats van ondieper besloten we 
naar de oppervlakte te gaan en daar naar de wal terug te zwemmen. 
 

Wie schetst onze verbazing, aan de oppervlakte gekomen leefden we in slecht een heel klein wereldje. In 
plaats van verder opklaren was de mist terug gekomen en de wal was nergens te zien, al water waar we 
keken. Met opgeblazen trimvest zijn we op het KOMPAS in de richting van de wal gaan zwemmen, maar 
na een minuut of vijf zwemmen was er nog geen spoor van land te bekennen.  
 
Ik moet toegeven dat dit toch geen prettig gevoel geeft. We keken nog eens goed rond en besloten maar 
eens gebruik te maken van het TRIMVESTFLUITJE, teneinde wat meer zekerheid 
te krijgen omtrent de richting van de wal en we kregen onmiddellijk duidelijk 
antwoord van de wal. Dat was toch een hele opluchting.  
Na nog even verder zwemmen, er was inmiddels ook een spreekkoor van een 
stuk of tien kinderen, bereikten we de wal waar de duikleider ons stond op te 
wachten en waar ook de andere duikers uit het water gekomen waren.  
 
Resumerend was het toch een leerzame ervaring waarbij het nut van KOMPAS, 
FLUIT en TRIMVEST duidelijk is bewezen. Een van ons had er die morgen al hard 
over lopen denken om dat rotfluitje maar eens van zijn vest af te snijden, maar had dat gelukkig niet 
gedaan. Hij weet nu waarvoor het kan dienen. Verder is dat FLUITJE een VERPLICHT uitrustingstuk. 
 
Rob Besse 
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Uit het logboek van Erik Veerhoek   
 
Sinds wanneer duik je en wat was je eerste duik? 
Ik ben in november 2001 lid geworden van Duikteam Zeeland en als ik geweten 
had dat duiken zo leuk en mooi was dan was ik 10 jaar eerder lid geworden. 
Omdat onze 0*-groep vrij groot was, was het nogal zoeken naar een buddy 
voor de eerste duik. Maar na wat rond bellen toch een buddy gevonden: Jaap 
Le Roij. De duikplek (hoe kan het ook anders) was de Veersegatdam. Ik heb 
toen 30 minuten gedoken op een maximale duik diepte van 4 meter. Wat ik ge-
zien heb, daar kan ik me niet veel meer van herinneren. Het zal wel niet zo heel bijzonder geweest zijn. 

 
Hoeveel gelogde duiken heb je?  
Op dit moment heb ik 351 duiken in mijn logboek staan. Dit hadden 
er veel meer kunnen zijn, maar ik heb nadat ik mijn 1* heb behaald 
maar 8 duiken gemaakt, die maak je nu minimaal op een 
duikvakantie. 
 
Waar, in welke landen heb je zoal gedoken?  
In 2004 waren we op vakantie in Hurghada, daar heb ik 4 duiken 
gemaakt, heel mooi en heel veel kleur, tja de Rode Zee blijft mooi. 
Daarna de clubreis ook naar Egypte, Dahab, daar heb ik 13 duiken 

gemaakt wederom mooi, maar vooral gezellig met 60 DTZ’ers. In 2006 keerde we nog eens terug naar 
Hurghada helaas was nu duidelijk te zien dat door het vele duiktoerisme er veel kapot was gedoken was.  
Verder heb ik gedoken in België, La Gombe en drie keer in Curaçao. Je raakt er aan verslaafd, duiken op 
de Antillen met een water temperatuur van 27 graden. Vorig jaar heb ik gedoken in Fuertaventura en daar 
twee duiken gemaakt, met een duikschool op dezelfde plaats. 
Met veel wind en golven, zelfs op 12 meter diepte, werden we 
heen en weer geslingerd en hierdoor ont-stond er veel opwar-
relend zand. Geen mooie duikstek dus!  
Begin dit jaar zijn we naar Bonaire geweest, een waar 
duikparadijs, 12 duiken gemaakt de mooiste en relaxte 
duikvakantie tot nu toe. 
 
Vertel wat over jouw meest bijzondere en dierbare 
duik(en)uit je logboek.   
Voor een bijzondere duik hoef ik niet ver terug in mijn logboek, 
17 augustus 2008, daar zag ik voor eerst zeepaardjes (bijna 
een kudde). De duiktijd was 75 minuten en de maximale 
duikdiepte was 10,4 meter. Ze doen heel weinig maar toch leuk. Ik had mijn videocamera bij me, dus 
thuis nog veel nagenoten van deze bijzondere dieren. Leuk om te zien hoe ze hun eten vangen en 
proberen aan de lichtbundel van mijn lamp te ontkomen.. Niet dat het hielp met nog 40 lampen om je 

heen, want ja het was zeepaarden-koorts 
bij de Zeelandbrug.  
Een andere bijzondere duik was op 
Curaçao. Daar een kwartier lang naast een 
schildpad gezwommen. Het dier was niet 
bang en ging regelmatig een hapje eten op 
het koraalrif. Deze duik maakte ik op 22 
maart 2008 op de duikstek Mushroom 
Forrest op een maximale duikdiepte van 
13.6 meter en een duiktijd van 62 minuten.  
En een derde bijzondere duik is al weer 
een poos geleden, waarschijnlijk voor mijn 
2*-brevet. Ik was samen met Chris Spoor 
opstijgingen aan het oefenen (wat niet echt 
makkelijk ging).  Na de zoveelste opstijging 
kwamen we aan de oppervlakte en op zo’n 
2 meter zagen we de kop van een zee- 
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hond. Na zo’n 5 minuten had hij het wel gezien en verdween weer onderwater. De duik maakte we bij de 
Kabbelaar op 17 mei 2003, duiktijd 35 minuten en de maximale duikdiepte was 26.6 meter. 
 
Wat was je kortste of langste duik ooit en hoe 
kwam dat?  
Mijn kortste duik kan ik me nog heel goed herinneren, 
samen met Harm bij de Veersegatdam op 22 maart 
2003, het zicht was 2 cm. We hebben niet lang 
gedoken slechts 6 minuten. Mijn langste duik was een 
zoetwaterduik in Tynaarloo in Drenthe, 90 minuten, 
weinig te zien, tja dan ben je toch blij dat je in Zeeland 
woont. 
 
En tot slot welk waterdier heeft het meeste indruk 
op je gemaakt? 
Het waterdier wat de meeste indruk heeft gemaakt is 
toch wel de Sepia. Toch heel bijzonder dat deze 
dieren naar Zeeland komen om zich voort te planten. Tijdens een van mijn duiken,  afgelopen mei, heb ik 
de paring mogen zien en filmen van een Sepia, heel bijzonder!! 
 
Hartelijk bedankt voor de medewerking!!                                                  Margreet van Aalst 
 

      
De buitenwateropleiding 2009 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. Deze lijst is gebaseerd op die van 2008. Wijzigingen graag doorgeven. 
 

Renaat Burggraeve 
Kees Glas 
Bert Moet 
Frans Spoor 
Harm Verbeek 

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

    *) 
    @ vanaf juni 
     
     
     

Yolanda de Jong     1* Instructeur      

Benny van den Steen     4*      

Henk Betlem 
Dick Hoeksema 
Kees Jan Lastdrager 
Roel van der Mast 
Mathilde Matthijsse 
Wouter van der Scheer 
Chris Spoor 
Erik Veerhoek 
Martin Verhage 

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

    *) 
    @  
    
     
     
    @ 
     
     
     

Mario de Wever     2*       

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

 
 

Geslaagd:  
 
Dick Hoeksema, Marcel Jobse, Yolanda de Jong, Mathilde 
Matthijsse, Rob Plasse, Marian Roos, Frans Spoor, Olivier 
Spoor, Erik Veerhoek en Martin Verhage.  
 
Allen proficiat met dit mooie resultaat! Ook de cursusleider 
Harm Verbeek.  
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Wat een avontuur op zondag 29 juni. 

Een geplande duik op een wrakje 
voor Dishoek. Dat klinkt toch als 
muziek in de oren8tuurlijk wil ik 
mee! De clubboot is ingezet, 
evenals Roel zijn boot, dus er 
kunnen aardig wat mensen mee.  
Opstappen in een haventje in Vlissingen, en met de zodiak 
door de sluizen, de zee op. Dat op zich was al een 
belevenis (als je nooit in/op een bootje zit8)! Het weer kon 
ook niet beter,een lekker zonnetje8zo hoort dat in de 
zomer! Eenmaal voor het Dishoekse strand was de kust 
niet meer te zien door de dichte mist, maar dat duurde 
gelukkig niet lang. De andere zodiak werd al gesignaleerd 
op ´t strand8 
 
De koffie stond klaar in het strandhuis van familie Van der 
Mast, dat was een warm welkom. 
Ondertussen druppelden de andere duikliefhebbers ook 
´binnen´. Sommigen kwamen naar het strand gelopen, pff, 
een goeie warming up8 De briefing werd gegeven door 
Roel, buddy-
paren ver-
deeld en daar 
gingen we, op 

zoek naar het wrak. De GPS was hierin een grote hulp, lang 
leve de techniek. 
 
Dan is het moment daar, achterover rollend van de boot het 
water in (gelukkig goed geoefend in het zwembad!). Door 
de geringe diepte van 8.6 meter hoefde er nauwelijks 
bijgelicht te worden. En het was mooi onderwater! Het hele 
wrakje begroeid met witte en oranje anemonen, overal 
kleine zeesterren, hooiwagenkrabben, kleine groene 
zeenaald, het lag er vol mosselzaad, zelfs een grote noord-
zeekrab gezien die helemaal begroeid was met kleine 
mosseltjes, in het wrak een school zeebaarzen. Kortom, ik 
kwam ogen te kort.  
 
Na zo´n 70 minuten onder te zijn geweest, hesen we ons 
weer in de boten. Daar bleken de pakken onder de 
kriebelende kreeftjes te zitten. Nog maar even terug het water in om te spoelen8ieuwwww8 

 
Bij de na-briefing bleek iedereen het enorm 
naar zijn zin gehad te hebben, dus kunnen we 
gezamenlijk terugkijken op een geslaagde 
wrakduik. Ik kan er uiteindelijk dit nog over 
zeggen;  het smaakt naar meer8. 
 
Rinus en Michel, bedankt voor het leuke 
boottochtje. En Roel bedankt voor de 
rondleiding onderwater8. 
 
Marjon Jobse 
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Van Zeelandnet startpagina: site van de dag (3 juni 2009). Gelezen door Margreet van Aalst 

 
Tien bijzondere zwemplekken over de gehele wereld. Denk je als duiker al vele bijzondere wateren te 
hebben gezien, zowel onder als boven water? In ons eigen kikkerlandje of in het buitenland? Ik heb tien 
bijzondere zwemplekken (sommige zijn ook duikplekken) gevonden die ik jullie niet wil onthouden. In 
deze luchtbel de eerste en in de volgende Luchtbellen volgen er dus meer. Wie weet krijg je wel zin om 
hier eens naar af te reizen, hoewel de meeste plekken niet echt naast de deur liggen! Maar... blijven 
dromen mag toch ook?? 
 
1. Bioluminescent Bay     
 
In Puerto Rico, op het eiland Vieques, is er een ondiepe 
watermassa met een smalle inham die als de Baai van de Mug 
bekend staat. In deze baai leven zo’n 720.000 fosforescerende 
eencellige organismen (dinoflagellates) die gloeien wanneer zij 
geagiteerd raken. Het is een defensiemechanisme. Het gloeien 
heeft als doel elke vijand af te schrikken die deze uiterst kleine 
“beestjes” hindert. Feit is dat ze op een maanloze nacht meer dan 
genoeg licht veroorzaken om te kunnen lezen.  
 

Als je in de Baai van de Mug zwemt worden al je 
lidmaten gebaad in een blauwgroen licht. Als je stopt 
met bewegen verduistert het licht geleidelijk en zal het 
uiteindelijk geheel verdwijnen. Maar elke keer, bij iedere 
beweging begint het opnieuw. Ook als je met je kajak 
beweegt zal deze worden verlicht . Het is ook 
gemakkelijk om grotere dieren te spotten; wanneer 
bijvoorbeeld een manta of een grote kwal het mangrove 
moeras binnen gaat zullen er zachte ringen van licht 
rond hen gevormd worden onder water. Als je een 
handvol van het water opschept zie je gloeiend plankton 
van je armen en handen afglijden. Het zoutgehalte van 

het water is hoog genoeg zodat je lekker blijft drijven. Het fotograferen van Biobay is niet gemakkelijk, 
zodat er niet veel beelden van uitstekende kwaliteit zijn, maar een paar zijn er toch gevonden die een 
beetje een beeld geven van deze opmerkelijke zwemplek in Puerto Rico. 

 

 
Gehoord op Omroep Zeeland en gelezen op de PZC-website van 20 september, door Arjo de Keizer 

 
BURGHSLUIS - Vrijwilligers van de Stichting Rugvin en het Wereld Natuur Fonds (WNF) hebben 
zaterdag op de Oosterschelde zo'n veertig bruinvissen geteld (waaronder vijf jonge dieren). 
 
Zeven boten voeren in linie vanaf 
de Oosterscheldekering naar het 
oosten, onder de Zeelandbrug 
door, en spoorden met verrekij-
kers en speciale geluidsappa-
ratuur voor onder water bruin-
vissen op. Doel van de tellingen 
was, de vaste populatie in kaart 
te brengen. Elders vertrekken 
bruinvissen 's zomers naar het 
noorden.  
 
Volgens Ilse Hoekstra van Stichting Rugvin worden de gegevens geanalyseerd, waarbij onder meer naar 
locaties en tijdstippen wordt gekeken.   

De lengte van een bruinvis is maximaal 160 centimeter. 
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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    
Roel van der Mast        Harm Verbeek   
  
 

 
 

Inschrijving: 
Astrid van der Mast 
 Bijzonderheden: 1 gezin met Roel van der Mast. Hartelijk welkom bij de club! 
 
Adreswijziging:  
Annick Creemers 
 Veel woonplezier op je nieuwe stek! 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Wo 7 okt    Start opleiding in zwembad, 20:15-21:15 uur 
Ma 12 okt   Najaars-ALV Duikteam Zeeland, clubhuis Isabellagang 1, 20.00 uur 
Ma 12 okt   Deadline november-Luchtbel 
Vr 1 jan  NieuwJaarsSnorkeltocht, Boulevard Evertsen, Vlissingen 
Vr 8 t/m zo 10 jan Aqua 2010, 1

ste
 grote Belgische duikbeurs, Mechelen; www.aqua2010.be 

Za 23 t/m za 30 jan Boot 2010, Düsseldorf 
Vr 5 t/m zo 7 feb Duikvaker 2010, Utrecht 


