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VVaann  ddee  rreeddaaccttiiee  
 
Het zit niet altijd mee met het vullen van de Luchtbel. De vorige maand moest er echt extra 
gezocht worden naar teksten. Deze maand was dat minder het geval, maar nu lag de 
(eind)redacteur er een beetje uit. De redactievergadering verliep ook al niet zoals bedoeld 
was. Harm moest zich op het laatst afmelden en prompt zat Veronica met een pot koffie, 
maar zonder redactie. Door Harm’s familieomstandigheden en een voor hem broodnodige 
duikvakantie zitten we weer aan het einde van de maand de clubkrant in elkaar te zetten.  
 
Maar er is nog iets anders: dit is de laatste Luchtbel uit een interim-periode. Harm heeft 
aan de redactie en aan het bestuur laten weten niet meer toe te komen aan deze klus. 
Daarnaast heeft Veronica aangegeven te willen stoppen met haar hulp aan de Luchtbel. 
Als redactie hebben we ons hierover natuurlijk beraden en een voorstel aan het bestuur 
gedaan. Die heeft vervolgens weer een hoop (terechte) vragen hierover gesteld. Maar die 
zijn nog niet beantwoord en de klok tikt maar door / het redactiewerk blijft liggen. 
 
Op de ALV moeten we het hier echt over hebben – hopelijk ontstaat er dan een nieuw / 
beter / fris initiatief om te komen tot een digitale nieuwsbrief en enkele malen per jaar een 
leuke Luchtbel met verhalen over duikvakanties of boottochtjes. Hoe dit allemaal moet 
weet ik ook niet – graag laat ik dit over aan de achterblijvers met enkele nieuwe leden!. 
 
Dus hierbij een oproep: …. wie helpt de nieuwe (internet) redactie ??? 
 
Groetjes van Harm, mede namens Marian, Veronica, Arjo en Fien 
 
 
 

inhoudsopgave 
Van de redactie 3 
Van de voorzitter 4 
Besluitenlijst 5 
Specialty Zoeken en Bergen 5 
Vergeten ! 6 
De vullerlijst 9 
Stukken voor de ALV 12 
Cursusverslag: GUE Fundamentals 12 
Persluchtintroducties 14 
Zuustofkoffers 14 
Krijger & Co ontmoeten 17 
De raadplaat … 22 
Agenda 22 
 
  

Oktober 
1 Benny van den Steen 
1 Sven Catsman  
9 Pascal Wezemer  
13 Henk Betlem  
19 Andre Roos  
23 Jaap Le Roij  
25 Margreet van Aalst - de Hoog  
26 Mascha School  
30 Marcel Jobse  
 
November 
2 Wouter van der Scheer 
6 Erik de Been 
8 Jozien Walhout 
9 Rinus Krijger 
11 Roel van der Mast 
19 Erik Veerhoek 
28 Marnix Poelman 



 De Luchtbel 

Pagina 4 

VVaann  ddee  vvoooorrzziitttteerr  
 
Beste mensen, 
 
De tijd vliegt. Inmiddels is het alweer half oktober geweest en maken we ons op voor de 
najaar-ALV. Ik hoop op een grote opkomst! 
 
Van het zwembad ontving ik de mededeling dat er kennelijk bezoekers zijn die één of 
meerdere kledinglockers permanent in gebruik hebben. Vaak worden hier natte spullen 
(zwemplankjes, zwemvliezen) in bewaard, zodat deze niet iedere keer meegenomen 
hoeven te worden naar het zwembad. Men heeft dit bij het vervangen van de lockersloten 
ontdekt. Ik kreeg het verzoek om bij onze leden kenbaar te maken dat het niet (langer) is 
toegestaan om de lockers permanent bezet te houden. Het zwembad zal de kluisjes die 
buiten de openingsuren gesloten zijn, open maken en de spullen eruit halen. Natuurlijk 
staat niet vast dat onze leden ook daadwerkelijk kluisjes bezet houden, maar wie de 
schoen past…. trekke hem aan! 
 
Een ander bericht dat wij als bestuur ontvingen, is dat twee van onze instructeurs hebben 
besloten te stoppen met het geven van instructie voor DTZ. De reden daarvoor is dat de 
kosten (met name vanwege de hoge brandstofprijzen) de pan uit rijzen. Zij vinden dat les 
geven daardoor een te dure hobby wordt. Natuurlijk vind ik dit heel spijtig voor de 
vereniging. Goede instructeurs zijn immers dun gezaaid. Anderzijds kan ik niet anders dat 
deze beslissing respecteren en hen heel hartelijk danken voor alle tijd, moeite en euro’s 
die zij belangeloos in de vereniging hebben gestoken.  
 
Of er ook nog leuke berichten zijn? Er is een groep leden pas op vakantie naar Egypte 
geweest. Dat is natuurlijk een leuk bericht. Hopelijk hebben zij genoten en komen er mooie 
verhalen en foto’s voor de luchtbel, zodat wij ook een beetje mee kunnen genieten. Een 
ander leuk bericht is dat we weer kunnen duiken bij Goese Sas. Het is nog wel een 
rommeltje, maar dat komt vast allemaal goed. Het zicht was er afgelopen week redelijk. 
Het is wel breed bekend dat er weer gedoken kan worden, want het kan er erg druk zijn. 
 
Ten slotte nog een mededeling over de openingstijden van het zwembad. De huursom per 
uur voor het zwembad is best hoog en er was dus alle reden om hier eens serieus naar te 
kijken. Omdat er in september en mei niet veel gebruik wordt gemaakt van het zwembad 
op de zondagen, heeft het bestuur besloten dat het zwembad op die dag wordt gehuurd 
van 1 oktober tot 1 mei. Dit is ook in de luchtbel opgenomen. Kennelijk heeft niet iedereen 
dat gelezen want ik begreep van het zwembad dat er toch op een zondag in september 
een paar zwemmers waren. Geen probleem, maar wel aanleiding om er nog even de 
aandacht op te vestigen al is het nog lang geen mei.  
 
De introductieavond van 10 oktober is, naar ik begreep, redelijk bezocht. Hopelijk zal dit 
op 12 december ook het geval zijn. Ken je nog iemand die graag wil leren duiken, 
attendeer hem of haar dan alsjeblieft op deze mogelijkheid. Ik zie jullie graag op de ALV. 
Tot dan! 
 
Tilly Neve-van der Leden 
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BBeesslluuiitteennlliijjsstt  
 
De secretaris houdt alle besluiten bij op een lijst. Deze is op te vragen bij de secretaris.   
Bij voorkeur via secretaris@duikteamzeeland.nl  
 
 

SSppeecciiaallttyy  ZZooeekkeenn  eenn  BBeerrggeenn    
 
Vrijdag 3 augustus hebben we met een klein groepje in het clubhuis de theorie gedaan 
van de specialty Zoeken en Bergen. De avond was erg leerzaam. Eerst moesten we 
aangeven of we al eens iets hadden gezocht onderwater en daarna de vraag of we al 
eens iets geborgen hadden. Zelf waren we (André en ik) al eens bezig geweest om 
verschillende dingen onderwater op te zoeken zoals een lamp, een bril, een lens en lood. 
Dit was niet allemaal in een zelfde duik en gelukkig was het ook niet van ons. Maar op de 
lens na hebben we alles terug gevonden. Ook zijn we eens met een hefballon aan het 
spelen geweest met een paalhoofd. Dit ging niet geheel volgens plan. De lucht toevoer in 
de hefballon was iets te groot . Het was niet onze bedoeling om hem boven te brengen. 
Wel om eens een keertje met een hefballon te spelen. Ook daar hebben toen veel van 
geleerd. Tijdens de les kregen we instructies voor de oefeningen die we de volgende dag 
zouden doen. Ook moesten we 3 knopen leren. 
 
Zaterdag morgen om 11 uur was het verzamelen bij het scouting centrum. De spullen om 
te zoeken en te bergen hebben we eerst naar de waterkant gebracht voor we met z’n alle 
de 3 knopen voor moesten doen die we gisteren geleerd hadden. Daarna hebben we ons 
omgekleed en de spullen te water gelaten die we wilde gaan zoeken en die we moesten 
gaan bergen. De voorwerpen die we wilden gaan zoeken en bergen waren een anker, 2 

grote rvs zuigers, een bloemen etagère en een 
schoenenleest van opa moest er ook aangeloven. 
Van Mathilde ging er nog een kleine vuurkorf te 
water die ze na de duik wilde laten staan voor de 
toekomstige bewoners van de veenblokken.  
 
Daarna gingen we in groepjes de 2 verschillende 
zoek slagen doen en bespraken we later welke het 
prettigste ging. Na deze oefening was het tijd voor 
onze welverdiende boterhammen in de zon. Daarna 
bespraken we de volgende oefening, de levende lijn. 
Erik had in verschillende duiken hier op deze locatie 
al eens een oude fuik gezien. Hij moest niet omhoog 
maar het was wel een goed object om te zoeken 
tijdens deze oefening. Aan een lange lijn die vast 
gehouden werd van ondiep naar diep moesten 
verschillende duikers achter gaan liggen en achter 
de lijn aan zwemmen en zo het voorwerp zoeken.  
 

mailto:secretaris@duikteamzeeland.nl
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Helaas hebben we de fuik in de eerste haal niet gevonden maar we begrepen wel allemaal 
het principe.  Na deze oefening mochten we de hefballonen uit gaan proberen om rustig 
en gelijkmatig iets naar boven te kunnen brengen. Hierbij komt veel handigheid bij kijken. 
We hadden 2 verschillende ballonen. Eén dichte net als een decoboei met een ontluchter 
en eentje net als een big-bag. Ik moet zeggen de big-bag voldoet prima, alleen als je er 
teveel lucht in deed had je een probleem. Dan ging hij te snel omhoog want je kon er geen 
lucht meer uitlaten. In de andere hefballon kwam water te zitten doordat je er met je 
ademautomaat lucht in laat lopen en dat pakt gelijk water mee naar binnen . En het water 
kon er daarna niet meer uit. Na deze oefeningen hebben we alles vlug op moeten ruimen 
want de weergoden vonden het weer tijd worden voor een buitje regen. Gelukkig hadden 
we het de rest van de dag droog gehad. 
 
We hebben in deze 2 dagen erg veel geleerd en geoefend. Deze dag is er zeker eentje 
om te herhalen, ook al is het dan niet voor een specialty 
 
Bedankt  Frans voor deze leerzame en leuke geslaagde dagen. 
 
André en Marian Roos 
 
 

VVeerrggeetteenn  !!  
 
In de vorige Luchtbel moest er 
eigenlijk nog een foto staan. 
Mathilde had toen een verhaal 
over zeepaardjes geschreven 
en hiervoor had ze aan Sylvia 
gevraagd om een foto aan te 
leveren. 
 
Doordat het antwoord te laat 
kwam was de foto dus 
vergeten bij het verhaal. 
 
Hierbij maken we dit weer 
goed met deze prachtige foto. 
 
Bedankt Silvia en kijk voor 
meer moois van haar op  
 
http://www.sylviaweenink.nl/  
  

http://www.sylviaweenink.nl/
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Nuttige Tips voor de Oosterscheldeduiker 
 

Duik zoals je schaduw… 

Laat geen sporen na ! Only leave bubbles… 

Gebruik je gezond verstand onderwater en gedraag je redelijk! 
 

 

1. Hou rekening met de situatie langs de kant op de duikstek en ga alleen in en uit het 

water daar waar je dat veilig kan doen en met minimale verstoring van het 

onderwaterleven! 
 

2. Verstoor de dieren niet, raak ze niet aan, voed ze niet. Leer het onderwaterleven 

kennen en respecteren, en vermijd elke vernieling. 
 

3. Duik met een voor de omstandigheden aangepaste uitrusting. Beheers je materieel en 

zorg ervoor dat je ten allen tijde perfect bent uitgetrimd. Vermijd ook stof te maken 

onderwater, voor je eigen veiligheid en comfort en die van je buddy, en die van de 

andere duikers! 
 

4. Gebruik indien de omstandigheden het vereisen de buddylijn met verstand, als een 

hulpmiddel dat de veiligheid ten goede komt. Maximum twee duikers mogen verbonden 

worden met één lijn, aan de armen. 

5. ‘Plan your dive, dive your plan’. Hou rekening met de nodige luchtvoorraad voor jezelf 

en voor je buddy. Hou ook tijdens de duik allebei je luchtvoorraad in het oog en breek 

tijdig de duik af! Blijf bij luchtgebrek niet onnodig langer langs de bodem duiken maar 

stijg gecontroleerd naar geringere diepte en zwem daar verder op kompas terug 

richting kant. 
 

6. Hou rekening met de specifieke eigenschappen van de duikstek, v.b. het profiel 

onderwater en in de nabijheid (nollen en strekdammen) kan zorgen voor plaatselijk 

sterke stroming die tevens diepte-afhankelijk kan zijn. 

Hevige wind en springtij (een paar dagen na nieuwe en volle maan) kunnen de stroming 

nog versterken. 

Niet iedere duikstek is om deze redenen geschikt om bij hoogwater te gaan duiken, je 

kan ver uit de kant meegesleept worden! 

7. Steek je licht op bij duikers met ervaring op die duikstek of en in 

welke omstandigheden en momenten je daar wel of niet veilig kan 

duiken. 

8. Boeien op de duikstek wijzen op netten en fuiken. Hou daar rekening mee in je 

duikplanning. Deze netten en fuiken zijn de legale broodwinning van vissers, eerbiedig 

dit! 

9. Hou de duikstekken schoon, zowel onderwater als bovenwater. Duik als je schaduw en 

laat geen sporen na. 
 

10. Moedig uiteraard ook je duikbuddy’s aan deze regels te eerbiedigen! 
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F O C U S   O P T I E K 

 
Nieuwe Burg 9 

4331 AG Middelburg 

Telefoon 0118- 625310 

E-mail : info@focusmiddelburg.nl 

www.focusmiddelburg.nl 

 

 

Dé LEVERANCIER VAN: 
 

Snelle levering van 

correctieglazen voor 

alle duikmaskers: 

 

 

min  

plus  

lees  

bifocaal 
 
 
 
 
www.proteye.nl 
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DDee  vvuulllleerrlliijjsstt  
 
De onderstaande personen zijn graag bereid om flessen te vullen. Schroom 
niet om te bellen, de compressor staat er voor ons allemaal! Maak tijdig een 
afspraak met een van hen. Als je favoriete vuller niet te bereiken is, probeer je 
gewoon een ander.  
 
Albert van Es 0118-464250 Andre Boogaart  0118-561504 
Annick Creemers 06-24239455 Benny van der Steen 0118-464180 
Bert Schreurs 06-29026428 Boudewijn Weenink 06-29553911 
Eric van Loenhout 0118-604443 Erik de Been 06-14249633 
Erik Veerhoek 0118-475083 Frans Spoor 0118-461009 
Giaumme de Jonge 06-55155152 Harm Verbeek 0118-640275 
Henk Betlem 0118-629959 Kees Glas 0118-614342 
Kees Jan Lastdrager 06-53902803 Leon Joosse 06-10975846 
Marco Collignon 0118-633348 Marian Roos 0118-462051 
Marjon Jobse 0118-468428 Paul Neve 0118-603115 
Peter de Groot 06-30148840 Roel van der Mast 0118-553248 
Ronald Stadhouders 0113-612441 
 
 

 

 

 

Duikpas aanvragen? 

De duikpas is GRATIS af te halen in het duikcentrum of via 

de website aan te vragen. Met deze duikpas geniet je van 

diverse extra voordelen als: 

1. Sparen voor gratis waardebonnen 

2. Aanbiedingen alleen bestemd voor pashouders 

3. 10% korting op het huren van duikmateriaal 

4. 10% korting op de losse vulprijzen 

5. Registratie van al uw aankopen 

Aanbiedingen en acties voor de pashouders worden 

vermeld in onze maandelijkse nieuwsbrief. Zie www.de-

grevelingen.nl voor aanvullende informatie! 

 
 
 
 

http://de-grevelingen.us2.list-manage1.com/track/click?u=31255442602836f5162d5f2c6&id=5cdd1b48d4&e=f2e7a03b9a
http://de-grevelingen.us2.list-manage.com/track/click?u=31255442602836f5162d5f2c6&id=b4a70ee062&e=f2e7a03b9a
http://de-grevelingen.us2.list-manage.com/track/click?u=31255442602836f5162d5f2c6&id=b4a70ee062&e=f2e7a03b9a
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 Nieuwe Burg 22 – 28  4331 AH Middelburg   

Tel. 0118 – 611741  
 www.intersporterik.nl 

intersporterik@uni-one.nl 
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Meer weten van het leven onder de vloedlijn?  
Doe mee met de Hans Verkooijen 
wandelingen!! 
 
‘Wandelen rond de vloedlijn’ 
 

Zie  www.biologischewerkgroep.nl  

http://www.biologischewerkgroep.nl/
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SSttuukkkkeenn  vvoooorr  ddee  AALLVV  
 
Beste leden van DTZ, 
 
Voor de ALV van 12 november 2012 wordt aan jullie binnenkort de agenda en de stukken 
toegezonden.  
 
Normaliter worden die stukken meegestuurd met de Luchtbel en in een enkel geval per 
post nagezonden. Dit betekent een extra deadline voor de Luchtbel, extra papier, 
verzendkosten en een lamme arm voor de bezorgers. De ontwikkelingen met betrekking 
tot de Luchtbel zelf, een voorstel daarvoor zal worden ingebracht voor de ALV, zorgen ook 
voor extra druk op dit proces. 
 
Voor deze ALV heeft het bestuur besloten om de stukken aan elk lid per email toe te 
zenden. Op dit moment hebben we de mailadressen van meer dan 90% van de leden. De 
gegevens die we nog niet hebben proberen we te achterhalen. Als dat niet lukt worden 
aan die leden de stukken per post toegezonden. We zullen eerst een proefmail verzenden 
om de mensen te informeren en te kijken of de adressen kloppen. 
 
In de nabije toekomst zullen we kijken naar alternatieven als Yahoo, de site en alles wat 
daar tussenin ligt. 
 
Met vriendelijke groet, Mario de Wever 
 

CCuurrssuussvveerrssllaagg::  GGUUEE  FFuunnddaammeennttaallss  
 
Deel 2 … door Erik de Been 
 
Zaterdag is het weer opgeknapt en ik voel me goed. De sfeer is wat meer ontspannen en 
na de inmiddels opgebouwde routine van starten met koffie en dryruns (boei oplaten deze 
keer) gaan we al vroeg naar het Veerse meer. Tijdens de 5e duik moeten we om en om 
tijdens het zwemmen richting het platform onze bril inleveren. Zonder bril samen verder 
zwemmen met hulp van je teammaatjes is een uitdaging. Peter raakt eerst zijn bril kwijt, ik 
zwem er uiterst links vandaan, Leon positioneert zich handig rechts van Peter en we 
leiden hem samen verder. Leon moet na Peter zijn bril inleveren en als laatste ben ik aan 
de beurt. Het is best te doen als iemand je aangeeft of je trim in orde is. Het gaat even mis 
als ik mijn bril terugkrijg, ik zwem bijna de bodem in. Bij het platform doen we braaf een S-
drill en deze gaat stukken beter.  
 
Ook doen  we valve drills, bij mij gaat hij zo goed dat ik onderwater een high-five krijg van 
de instructeur (yay!).  Ook bij de anderen gaat het goed, grappig dat we nu ook zo relaxt in 
het water liggen dat we tijd hebben om goed naar elkaar te kijken. Met bewondering kijk ik 
hoe Maarten zich geruisloos positioneert om tijdens onze oefeningen in te grijpen. Zijn 
handen zijn binnen 10 centimeter van de kranen die wij dichtdraaien. Mij geeft het een 
veilig gevoel. Nadat iedereen de drills gedaan heeft, schieten we alle drie een boeitje. 
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Omdat het de eerste keer is op de GUE-manier, is dat toch weer even wennen. Alsnog 
gaat het verbazingwekkend goed. Ikzelf merk dat ik stukken relaxter in het water lig. Ik 
voel dat ik tijden lang mijn vinnen helemaal niet gebruik. We stijgen op en krijgen nog wat 
tips. Onderweg terug naar de kant oefenen we reddingstechnieken, we vervoeren elkaar, 
verwijderen materialen, tillen elkaar op de kant (tenminste, een stukje, we willen geen 
pakken scheuren aan oesters).  
 
Als we op de kant zijn blijk ik mijn autosleutel in mijn eigen auto te hebben liggen… op 
slot… gelukkig komt mijn schoonvader me te hulp. Mijn vrouw kan niet weg, want er ligt 
een peuter te slapen thuis… Tijdens onze gedwongen pauze kletsen we wat en genieten 
we van het zonnetje. En dan is het tijd voor de laatste duik. Het plan is als volgt: aan de lijn 
dalen met een stopje op 3 meter. Beneden doen we valve drills, s-drills en hierna doen we 
als team een out of gas opstijging. Iemand geeft aan geen lucht te hebben, een ander 
geeft gas en de derde schiet een boeitje en begeleidt de opstijging, uiteraard weer met 
stopjes. Ik heb geluk, ik ben slachtoffer, het enige wat dan lastig is, is opstijgen, je wordt 
dan zelfs met een lange slang behoorlijk beperkt in je bewegingen. Toch gaat het allemaal 
best goed.  
 
Het einde van de cursus nadert. We kletsen wat na, krijgen weer wat extra tips en bouwen 
de sets af. We rijden terug naar Peter’s huis. Daar wil Maarten ons alledrie individueel 
spreken in een afsluitende evaluatie. Eén voor een krijgen we te horen dat we geslaagd 
zijn, Leon en ik krijgen zelfs een tec-rating, dan mag je direct instromen in een grot- of 
techduikcursus. Ook krijgen we individuele tips om nog wat beter te worden. Uiteraard zijn 
we alle drie erg blij met het behaalde resultaat, alle drie geslaagd en veel geleerd. We 
bedanken Maarten, die weer vertrekt richting  Groningen. Wij vieren onze brevetten met 
een etentje in de stad, spareribs en bier dragen verder bij aan de sfeer. We maken er een 
gezellige avond van en besluiten dat we dit een erg nuttige cursus vonden.  
 
Het was een geweldige cursus. De vaardigheden die we hebben geoefend en zeker de 
materialen zijn niet speciaal nodig bij normale duiken in Zeeland. Ik denk wel dat ze het 
duiken comfortabeler en leuker kunnen maken. De Fundamentals cursus bereidt duidelijk 
voor op volgende stappen in techduiken en deze komen in de theorie ook aan bod. Een 
aantal procedures zijn dit soort toekomstige zaken al verwerkt. In open water ga je met 
een lekkende 1e trap natuurlijk het liefst gewoon direct opstijgen met een buddy, de 
oefening bereidt voor op een dergelijke situatie in een grot of wrak. Toch geeft het een 
goed gevoel om te kunnen gaan met de uitrusting op deze manier. Ik heb het idee dat de 
NOB en GUE elkaar niet bijten, eigenlijk gaat GUE verder waar de NOB (bijna) stopt. Wie 
weet komt er na deze cursus ooit nog een vervolg in een grot of diepe wrakken…. 
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PPeerrsslluucchhttiinnttrroodduuccttiieess  
 
Zoals elk jaar hebben we ook nu weer de introducties in het zwembad gepland. 
(Vrijburgbad, Sportweg 1, Vlissingen) Deze introducties staan open voor iedereen vanaf 
12 jaar of ouder die wel eens wil weten hoe onderwater met perslucht voelt, en/of ook 
interesse heeft om te gaan duiken. 
 
De data zijn: 10 oktober en 12 december. Beide keren is dit om 20.15 uur (tot 22.15 uur).  
 
Per deelnemer zit je ongeveer 20 minuten met een persoonlijke begeleider onder water. 
De introducties zijn vrijblijvend. Heb je in je kennissenkring belangstellenden voor de 
introducties , dan zijn zij natuurlijk van harte welkom. 
 
Graag ontvangen we via het mailadres info@duikteamzeeland.nl vooraf of de deelnemers 
komen, op deze manier kunnen we vooraf het aantal begeleiders goed inschatten. 
 
Met vriendelijke groet,  
Yolanda de Jong 
 
 

ZZuuuussttooffkkooffffeerrss  
 
Kort geleden zijn van de 2 laatst aangeschafte 
zuurstofkoffers de regelaars vernieuwd. Dit was nodig 
omdat ze maar uitgifte hadden van maximaal  10 
liter/min. Deze koffers staan normaal gesproken in het 
clubhuis achter de bar. 
 
Mocht iemand deze willen gebruiken , laat het dan 
even tijdig weten , omdat je anders de kans hebt dat je 
mis grijpt. Wanneer deze daadwerkelijk ook gebruikt is 
laat het dan ook weten ,zodat de volgende persoon 
geen lege fles meeneemt naar de duikstek. Ook bij 
gebreken graag melden.  
 
In de koffer zit ook een lijst waarop je de 
gebruikersgegevens moet invullen, zodat altijd kan 
worden nagezien wie de koffer voor het laatst heeft gebruikt. 
 
 
                        UW MATERIAALCOMMISSARIS……………. 
  

mailto:info@duikteamzeeland.nl
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  Goof Weezepoel 
 

    
   Productweg 15 
   4387 PG  Vlissingen 
 
   postadres: Kelderweg 3 
   4365 SC  Meliskerke 
 
   T  0118 – 63 71 81 
   F  0118 – 63 87 47 
   E  goof@weezepoel.com 
   W goof.weezepoel.com 

 
 
 



 De Luchtbel 

Pagina 16 

 



 De Luchtbel 

Pagina 17 

KKrriijjggeerr  &&  CCoo  oonnttmmooeetteenn    
 
MET DEZE KEER: thresher sharks en de walvishaaien. 
 
Maandag 3 september vliegen we 12,5 u naar Singapore waar we 3,5 u wachten op de 
vlucht van 3,5 u naar Cebu City, de hoofdstad van Cebu. Buiten wacht de taxi die ons naar 
het noorden van Cebu brengt, naar het dorp Maya. Dit is de oversteekplaats naar het 
eiland Malapascua. De boot ligt al te wachten en in 3 kwartier ben je op de plaats van 
bestemming, nl Malapascua Exotic Dive & Beach Resort van Dik en Cora de Boer. 
Ontvangst met een bloemenketting en een drankje. We krijgen meteen een heleboel 
formulieren om in te vullen en een briefing over het resort en het duiken. We zeggen dat 
we het de volgende ochtend eerst rustig aan willen doen en de middagduik om 13.30 u 
mee zullen gaan, we kunnen dan op het gemak de spullen in orde maken. We hebben 
dezelfde super de luxe kamer met airco en balkon als de vorige keer en al het eten is a la 
carte.  
 
We hebben 10 duikdagen en hopen dan verschillende stekken te gaan zien. Omdat we 
hier vorig jaar september ook zijn geweest weten we nog wel wat er mooi was. 
 
Je kunt met de boot (banca) 
mee voor 2 duiken met lunch en 
je kunt ook s’morgens een duik 
doen en s’middags na de lunch 
nog een, alles is mogelijk. Je 
mag op het bord aangeven met 
welke duiken je mee wilt en 
s’avonds is er de mogelijkheid 
voor een schemerduik op de 
mandarijnvissen bij Lighthouse 
of een nachtduik op East 
Garden of het huisrif, allen met 
de boot. We duiken met 4 
personen met een gids. De 
duikstekken liggen tussen de 10 
min tot 1,5 u varen van het 
resort. Alles wordt voor je gedaan. 
 
Op dinsdag 11 september zetten we de wekker op 4 u want dan gaan we een keer mee 
naar Monad Shoal in de hoop de thresher shark te zien. Spullen checken, nitrox 
controleren, De boot vertrekt om 5 u bij opkomende zon, wel een prachtig moment zo 
vroeg in de morgen. Na 1u varen zijn we op de plek waar het gebeurt. We duiken met zijn 
allen naar 26 mtr en installeren ons aan de rand van het plateau. Het blijft stil en na een 
half uur lijkt het niet meer te gebeuren. Dan ineens zien we er één net boven de rand 
zwemmen en dan één boven ons in het licht van de oppervlakte. Als we het niet meer 
verwachten is hij er ineens in vol ornaat en komt recht op ons af, we kunnen hem bijna 
aanraken. Net voor ons draait hij weg en zwemt een paar rondjes rondom ons. We zien 
het prachtige lijf met de bijzondere staart gracieus door het water bewegen. 
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Indrukwekkend. Dan is hij verdwenen en is het tijd om op te stijgen. Na   een uur komen 
we terug bij het resort en is het tijd voor het ontbijt. 
 
Het is heerlijk rustig op het resort, het is nog laag seizoen. In oktober wordt het drukker, 
dan begint het hoogseizoen.  
 
We halen om de paar dagen water en fruit in het dorp achter het resort, heerlijke 
sinaasappels en mango’s. Rinus gaat zondags naar de hanengevechten aan de andere 
kant van het dorp. Het is een spektakel en er wordt vreselijk gegokt door de lokale 
bevolking. Voor we vertrekken vraag ik de receptie of ze onze kamer nr 15 ook kan 
reserveren voor Rinus en A3 die in november nog 2,5 week komen en dat is géén 
probleem. 
 
Zaterdag 15 september is een transferdag. Met de boot terug naar Maya vanwaar de taxi 
ons naar Cebu City brengt. Halverwege Cebu City wisselen we van taxi en een 4x4 brengt 
ons in 3,5 u naar Moal Boal aan de zuid-west kust van Cebu. 
 
Hier verblijven wij nog 11 dagen met 10 duikdagen in het Magic Island Dive & Beach 
Resort van Arie en Desiree Hoogendoorn. 
 
We logeren in een super de luxe cottage met airco en balkon. Deze leuke cottages staan 
met het zicht op zee. 
 
Het ontbijt en de lunch zijn a la carte en het diner is gezamenlijk om 19.30 u aan een lange 
tafel, het menu staat op een schoolbord en is voor iedereen hetzelfde met een voor-, 
hoofd- en nagerecht. Het eten is fantastisch en wordt bereidt door Fred, de kok en 
geserveerd door vele mooie, vrolijke dames. 
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De duiken zijn met een banca en we duiken met ongeveer 4 personen per gids. Iedere 
morgen vertrek je voor 2 duiken. Tussen de duiken door krijg je thee, mango’s en 
bananen. De boot ligt soms voor White Beach en dan kun je er even af om over het strand 
te lopen en de winkeltjes te bezoeken.  
 
Na de duiken ben je rond lunchtijd terug. Na de lunch kun je nog een middagduik maken 
en een nachtduik op het huisrif of met de boot naar de mandarijnvissen. De stekken liggen 
op 10 min tot een half uur varen van het resort. Er wordt langs een wand gedoken, soms 
met gigantische gorgonen en heel veel schildpadden. Ook op dit resort wordt alles voor je 
gedaan. 
 
Er is ook de mogelijkheid om een dagtrip naar Oslob te maken om daar met walvishaaien 
te duiken die daar gevoerd worden. (Duiken aug 2012) We hebben er even over gedacht 
of we dit wel willen, maar bedachten dat we deze kans nooit meer zouden krijgen om ze 
zo van dichtbij te zien, dus hebben we een afspraak gemaakt voor onze laatste duikdag op 
dinsdag 25 september. 
 
Maar dan gebeurt 
het volgende op 
zaterdag 23 
september: we 
zwemmen aan het 
eind van de duik 
naar de boot terug 
en dan is er ineens 
een hoop 
commotie in het 
water, iedereen 
zwemt naar één 
plek en de 
bootjongens liggen 
ook in het water te 
spetteren. 
 
En daar is hij, een walvishaai die rondjes zwemt rond de groep, wegzwemt en dan weer 
terugkomt, zeker een kwartier lang. Fantastisch!!! Dit had natuurlijk niemand verwacht. 
 
De laatste dag duiken vanaf het resort mogen wij kiezen waar we naar toe willen, dus 
willen wij wel naar Sanctuary en Dolphin house, de wanden met de giga gorgonen. 
 
S’avonds krijgen we een briefing voor Oslob: géén lampen, flitsers of pennetjes mee, niet 
aanraken, 3 meter afstand houden, 2x 60 minuten duiken. Er gaat een gids mee. 
 
Onze laatste duikdag naar Oslob moeten we om 6u klaarstaan, de tocht met de auto duurt 
2 u en gaat binnendoor, door prachtige natuur en diverse dorpen. Ontbijt in de auto. 
 
Om 8u zijn we in Tan-awan en rijden het terrein op. Er staan diverse houten hutjes met 
bankjes en een tafel. Hierin kun je je verkleden en je spullen leggen. Na een half uur komt 
de jeepney met de duikspullen en de flessen. Op het terrein werken een heleboel jongens 
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die je spullen klaarzetten en in het water brengen. We kleden ons om en gaan het water 
in, op de rug een eindje uitzwemmen en daar komen de bootjes naar ons toe gevolgd door 
de walvishaaien. Wij onder en daar hangen de walvishaaien verticaal in het water naast de 
bootjes van waaruit de mannen handjesvol garnaaltjes in het water gooien. 
 
De walvishaaien slurpen de garnaaltjes naar binnen en als het op is zwemmen ze naar 
een andere boot. 
 
Enorm indrukwekkend om 4 zulke grote beesten van dichtbij te zien, je moet nog 
oppassen als ze wegzwemmen, dan komt de staart wel eens gevaarlijk dicht over ons 
heen. (zij hadden de briefing gemist, 3 meter afstand houden) Als je op de bodem ligt en 
naar boven kijkt, lijkt het wel een jumbojet die over komt, wauw…Na 1 uur zwemmen we 
naar de kant en is er thee, koffie, water en fruit. Na een half uur (omdat we niet diep 
duiken) mogen we weer het water in en weer komen de bootjes naar ons toe. Deze keer 
zijn er 6 tegelijk, je weet niet waar je eerst moet kijken. Prachtig als die grote bek open 
gaat en hij het voer naar binnen zuigt en het water via de kieuwen weer naar buiten komt.  
 
Om 12 u stopt het voeren en gaan de walvishaaien weg, om zelf nog achter eten aan te 
gaan. Na weer een uur gaan wij terug naar het strand, de jongens in de bootjes halen je 
op als het nodig is. Ze ontdoen de flessen van de uitrusting en spoelen alles met zoet 
water. Daarna gaat alles in je kist. 
 
Fred staat op ons te wachten voor de barbeque met kip, saté, een heerlijke salade en rijst. 
 

En een koud biertje. Na het eten 
kun je nog een beetje rondkijken 
in de winkeltjes en daarna de 
terugreis. Onderweg nog een paar 
keer gestopt voor een foto of een 
winkeltje.  
 
De laatste dag is een rustdag, 
spullen drogen en inpakken, nog 
een beetje in de zon. 
 
Donderdagochtend 27 september 
om 8 u staat de 4x4 te wachten 
om ons naar het vliegveld Mactan 
in Cebu City te brengen en 13.35 
u vertrekken we, met een 
tussenlanding in Davao waar we 
40 min uit het toestel moeten, 
naar Singapore. Om 00.15 u 
vertrekt het toestel en om 7.00 u 
(Ned tijd) landen we in 
Amsterdam. 
 

Wat hebben we gezien: wittip haaien, walvishaaien, thresher sharks, heel veel 
schildpadden, (blad)spookfluitvissen, hengelaarsvissen, naaktslakken, pistoolgarnalen, 
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enorme gorgonen, heel veel prachtig zacht koraal in alle kleuren, div kleuren 
pygmeezeepaardjes, grote zeepaarden, zeeslangen, murenes, wrakken, 
verpleegstershaai, sepiola’s, sepia’s, duivelsvissen, schaamkrabben, zandalen, grotten 
met glasvisjes, dwergvleugelpaardvisjes, zweepkoralen met kreeftjes en visjes, electric 
shells, octopus, parende mandarijnvissen, bladvisjes, allerlei krabjes en kreeftjes in 
anemonen en zachte koralen, slangalen, scholen mesvisjes en meervalletjes, te veel om 
op te noemen. 
 
Coby Krijger 
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DDee  rraaaaddppllaaaatt  ……  
 

 
 
Deze keer mag Mathilde ook meedoen, want Harm heeft deze foto ingeleverd. 
 
Antwoord mailen naar luchtbel@zeelandnet.nl  
 

AAggeennddaa  
 
Persluchtintroductie voor nieuwe leden en andere 
belangstellenden op 12 december – aanmelden via 
info@duikteamzeeland.nl  
 
Algemene Ledenvergadering op 12 november 2012 
  

mailto:luchtbel@zeelandnet.nl
mailto:info@duikteamzeeland.nl
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MR SEAL 
“Zelfde dag” 

Droogpak Seal reparaties. 
Je seal breekt. 

Bel me, de kans is groot dat de reparatie 
binnen een  uur of twee kan worden hersteld!  
 

Natpakreparatie 
Ook voor kleine reparaties aan nat- en                  

semidroogpakken 
Nieuwe enkel- en polsseals  

Reparatie van gaten en reaparatie van naden 
 

Beschikbaar vanaf november  
op maat gemaakte droogpakken 
voor scherpe concurrerende prijzen 

Check de website, bel of mail voor 
meer informatie 

 

www.mrseal.nl 
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