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Wij zouden De Luchtbel een subtitel willen meegeven: ‘In de ban van de zeepaardjes’. Niet zozeer omdat 
er vele stukjes over zeepaardjes geschreven zijn, maar meer omdat er een aantal DTZ-ers consequent 
naar eenzelfde duikstek gaan waar deze diertjes zitten. Zeepaardjes zijn nogal honkvast en dus worden 
ze druk bezocht, gefotografeerd, gefilmd.... Het stukje van onze voorzitter moesten we zelfs rectificeren, 
want Renaat heeft inmiddels zeepaardjes gezien!! In deze Luchtbel mooie foto’s, net als op te websites 
van Duikteam Zeeland, de Dishoekduikers en Tillie. Op YouTube zijn van Roel van der Mast en Erik 
Veerhoek zelfs filmpjes te bewonderen! Samen met Arjo de Keizer geven we wat achtergrondinformatie 
over deze vertederende dieren.  
Wat ons als redactie heel gelukkig maakt, is dat wij spontaan leuke en informatieve verhalen en stukjes 
van jullie gemaild krijgen. Super!! Ga zo voort! De nieuwe rubriek ‘Uit het logboek van’ loopt goed, deze 
keer met een verslag van Han de Vlieger. En ook ’t Snorkeltje van Mathilde Matthijsse is de moeite van 
het lezen meer dan waard. Bert Moet was, helaas voor hem, gelukkig voor ons, weer de laatste 
opstapper van de ‘Cornelis Laurens’. Neem goede nota van de oproepen van de voorzitter en vooral: 
Veel leesplezier!!  
De deadline voor de volgende Luchtbel is maandag 15 september. Zorg dat je er tijdig bij bent! 
 
Dick, Elly, Margreet en Veronica 
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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  
 

Augustus 2008: 
  2 – Ronald van der Veen 
  3 – Janita Melse-Lalkens 
  3 – Michel de Smit 
14 – Elly Verhaeghe de    
               Naeyer-Boerbooms 
18 – Mario de Wever 
24 – Goof Weezepoel 
28 – Aylin Erkman 
31 – Boudewijn Weenink 
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 Ik moet jullie iets bekennenG. Ik ben niet naar de Gentse Feesten geweest. Ondanks alles 
wat ik altijd al gezegd en geroepen heb: ik heb dit jaar verstek laten gaan.. 
Ten eerste was het best wel slecht weer de eerste drie dagen, toen had ik er geen zin in. En 
verder had ik geen kamer meer kunnen boeken in een hotel aldaar. En ook dat weerhield me om te gaan. 

Ik zag het namelijk absoluut niet zitten om een dag naar Gent te 
gaan en dan midden in de nacht nog terug te komen rijden. 
 
Ik ben in die afgelopen tijd wel regelmatig wezen duiken. Maar laat 
ik die keren dat er echt iets moois te zien was, net niet kunnenG. 
BalenG  
Net ook nog, spreek ik Sabine nog heel evenG Word ik gelijk weer 
met mijn neus op het feit gedrukt dat ze 2 keer, jawel, TWEE keer 
een zeepaardje gezien heeft!! 
OK, staat wel tegenover dat we toch ook wel leuke duiken gemaakt 
hebbenG, waaronder een heuse nachtduik. En die was super!! Ik 
blijf het gaaf vinden, nachtduiken. En voor de doven en 
slechthorenden onder ons: ik bedoel dan ook echt om in het donker 
een duik te maken in het water!! Deze verduidelijking geef ik even 
voor de voornoemde ongelovige Thomassen onder ons, die anders 
mochten denken dat ik die nachtduiken in het uitgaansleven 
bedoel.  
[Rectificatie. Ons is ter ore gekomen dat Renaat inmiddels op 18 
augustus j.l. ruimschoots aan zijn trekken gekomen is en DRIE 
zeepaardjes mocht aanschouwen; dit samen met Sabine (alweer!), 
Frans, Olivier, Erik, Arjo en M&M. Red.]. 
 

Wat het “echte” duiken betreft: verderop in jullie lijfblad staat er nog een stukje over het volgen van 
specialties. Dus kijk er even naar en geef op waar jullie (eventueel) interesse in hebben. Dan zullen we 
als bestuur en trainerscommissie even kijken waar we aan jullie wensen tegemoet kunnen komen.  
 
Zelf ben ik ondertussen bezig met het volgen van de specialty “Decompressie-duiken”. De theorie is 
achter de rug, ik moet enkel nog een praktijkoefening doen. Deze oefening moet een duik worden met 
een echte decompressie-stop. Ik heb uit betrouwbare bron reeds vernomen dat een deco-stop van 8 
minuten op 3 meter ont-zet-tend-lang duurtG 
Maar de nieuwe richtlijnen van de NOB verlangen dat een instructeur zelf de specialty heeft gevolgd, 
voordat hij hem mag geven aan andere duikers. Persoonlijk vind ik dat een prima richtlijn, je behoort toch 
zelf te weten hoe iets aanvoelt of 
moet. 
 
Tsja, en verder.. op het moment dat 
jullie het clubblad in handen zullen 
hebben, beginnen bijna de binnen-
watertrainingen in het zwembad 
weer. Voor een aantal onder ons 
misschien een welkome 
aangelegenheid, kunnen ze de 
“vakantie-pondjes” er weer eens 
gaan afzwemmen. Maar anders is 
het in ieder geval zo dat de zomer op 
zijn laatste benen loopt: vakanties 
zijn voorbij en we moeten 
constateren dat de tijd vliegt.  
 
We gaan alweer naar de winter toe. Maar dat is dan ook weer de tijd van voorbereiden voor “De Tocht 
der Tochten”, oftewel onze onvol-prezen Nieuw-jaarsSnorkeltocht met de verkleedpartij en de warme wijn 
bij afloop! Ik ga alvast maar eens nadenken wat ik voor vermomming ga aantrekken!!! 
 
De bubbels, Renaat 
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Barkduik, zondag 13 juli.  
Om 10:15 uur gaat de telefoon met aan de andere kant van de lijn Jaro. “We gaan een bootduik doen 
want het weer is toch rustig!?” Pff, ik stem in maar ben wakker gebeld en hoe moet ik dan instemmen dat 
het rustig weer is!? Gisteren woei het als patat. Affin, ik zal wel zien. Ik had niet echt duikplannen, maar 
met bootduiken is er altijd wel iets bijzonders te belevenG. 
De rib wordt volgeladen met de duikuitrustingen, inclusief die van Marian en André, en te water gelaten in 

de 2
e
 binnenhaven van Vlissingen. Zelf ga ik terug 

naar het strand en stap later samen met onze 
duikleidster Astrid aan boord.  
 
Enige maanden geleden hebben we een zeer 
ervaren en gedreven wrakduiker Pat Slooten aan 
boord gehad en daarmee zijn we op zoek gegaan 
naar wrakken die vanuit Dishoek met de rib 
redelijkerwijs te bereiken zijn. Eén van de wrakken 
die we met de sonar in beeld kregen was een 
houten bark die rond 1900 brandend op het bankje 
van Zoutelande is gezet en later gezonken. Dit 
wrak ligt op een leuke diepte van 8 tot 10 meter 
diepte. Te herkennen zijn grote katrollen, houten 
spanten, ankerkettingen, diverse (koperen) 
onderdelen, een leren schoen uit 1800 en nog een 

beetje.. Het is mooi begroeid met diverse kleurrijke anemonen en zwemt er genoeg vis rond. Voor ons de 
reden om zondag 13 juli terug te gaan en foto’s te schieten van de anemonen groeiend op dit wrak. 
 
Het pakt anders uit.  
Middels onze GPS en kruis-peilingen met obstakels op de kust weten we het wrak binnen no time te 
vinden en de lijn van het dreganker wordt met een ruk uit onze handen getrokken. Oké, nu wachten totdat 
de stroom redelijkerwijs uit het water is. Onze spullen worden in gereedheid gebracht en ik trek nog even 
een shorty over mijn surfpak heen omdat ik met mijn slaperige kop mijn duikpak thuis in de schuur had 
laten hangenG. Dat kou lijden zou me nog parten gaan spelenG 
Al snel kregen ik in de gaten dat het water niet zo helder was als de eerdere duik maanden geleden. Het 
zicht was met een halve meter matig te noemen. Ik zou hier geen mooie opnames kunnen maken. Het 
wrak was me al redelijk bekend en hopend op beter tijden verlaat ik, op kompas zwemmend, het wrak om 
parallel aan de kust op een diepte van maximaal 10 meter op zoek te gaan naar het onbekende. Het was 
geen verkeerde keuze zou later blijken. Het water was, weg van het wrak, veel helderder maar het 
mooiste moest nog komenG 
 
De bodem rondom was bezaaid met mes 
schelpen, zeesterren, heremietkreeften, krabben 
en tot in tegenstelling met Dishoek begroeid met 
gras, lang zeedraad genaamd. Het drong nog niet 
tot me door, maar dit is wel de habitat van dat 
mooie bijzondere beestje. Zwevend over het 
“grasveld” schieten er 2 bruine “vierkantjes” onder 
me door.. Ik kan het niet anders zeggen dan dat ik 
het beleefd heb... De vierkantjes wijken in vorm af 
van alles waar ik al een half uur naar aan het 
kijken ben. Ik doe een slag terug en wat dieper 
duikend, om nog maar ff wat te zien door de 
stofwolk die ik achter me aan trekG. 
Zie ik daar 2 zeepaardjes! 2 kortsnuit zee-
paardjes. In de Westerschelde! Het moet niet gekker worden! Ze zitten met hun staart vast aan het 
gras. Ik leg mijn duiklamp op de bodem om de plek niet kwijt te raken en maak mijn toestel in orde. Veel 
stof om me heen, veelste veel. Ik wacht en kijk maar even naar de beestjes. Geinige snelle bewegingen 
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van de rugvin, leuke snoet. Duidelijk zie ik toch wel gelijkenis met de zeenaald. Lange neus met op het 
eind een dop.  

Het stof is enigszins bezonken, 
maar voor het eerst bid ik om 
een beetje stroom. Het bezinken 
of wegstromen gaat niet snel 
genoeg. Het stilliggen en een 
veel te koud surfpak gaan mij 
parten spelen. Ik schiet schichtig 
wat foto’s en maak wat film. Ik 
moet gaan bewegen, het rillen is 
niet te stoppen..  
 
Boven gekomen zitten Marian en 
André al in de boot. Met dat ik 
de camera aangeef vraag ik wat 
leuker is dan 1 zeepaardje te 
fotograferen. “2 zeepaardjes” 
roept André en is vervolgens stil. 
Na enige minuten vraagt ie: “Je 
hebt toch nietGG?”  Jawel! 
 
Het grappige van dit schouwspel 

kan je zien op de film die op onze site staat. Het is geen geweldige kwaliteit maar het zegt genoeg om 
een indruk te geven. Daar kan je zien dat de een zeepaardje naarmate ik dichter in de buurt kom hij zich, 
vast houdend aan het gras, de rug toe keert. Hij probeert zich te verschuilen achter het gras. Ook kun je 
zien dat er een tweede zeepaardje in de buurt is. Ik kan het mis hebben hoor, maar als er 1 paartje zit 
dan G.. Het mag duidelijk zijn waar één van de volgende bootduiken naar toe gaat.. 
 
Tekst èn foto’s: Roel van der Mast; foto anemoon: Jaro van Waarde. 
 
Voor meer info zie www.dishoekduikers.nl (met filmpje!) en 
http://www.anemoon.org/anemoon/spuisluis/2004/040906.htm 
 

 

 
 
Op 13 augustus was het zo ver: Mathilde wilde haar 300

ste
 duik maken en ik mocht haar buddy zijn. Want 

zo vertelde zij mij: “Jij was de eerste in mijn logboek en dan mag je ook de laatste zijn in dit boekje.” 
 
Leuk en ook wel een beetje spannend, want het weer was verschrikkelijk slecht: windkracht 8 uit 
zuidwestelijke richting en enkele buien. De duik was al verplaatst van Camping Linda (bij Wemeldinge) 
naar Parkeerplaats (bij Dreischor).  
Aangekomen op de duikplaats was Mathilde driftig bezig met het scoren van haar logboek. Met wie heb ik 
hoeveel duiken gemaakt en wie zijn mijn meest sociale buddies? Deze laatste categorie was weggelegd 
voor de buddies die naast Mathilde ook nog een ander duldde. Marcel kwam natuurlijk in beide 
categoriën als winnaar uit de bus. Ik zelf kwam weinig voor in dat laatste groepje al heb ik toch 20 van de 
300 duiken met haar gemaakt...  
 
Maar we kwamen natuurlijk om te duiken, dus na het omkleden 
en het zoeken (en vinden) van allerlei materiaal konden we 
eindelijk op weg. Het platform is nu af en je kunt dus helemaal 
tot aan het diepe deel doorlopen. Met de wind in de rug (en dus 
achter de dijk) was het water relatief vlak. Dit betekende dat er 
mogelijk goed zicht zou zijn. 
 
De feeststemming bij Mathilde was onderwater duidelijk zicht-
baar en tussen het nemen van foto’s  heb ik haarzelf ook een 
keer van voren kunnen fotograferen. Verder hebben we alle 
bekende beesten gezien en eindigden we met een twee-
doornige stekelbaars. Natuurlijk weet iedereen dat dit beestje de driedoornige stekelbaars moet heten, 
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maar Mathilde dacht daar duidelijk anders over: ze had de doorns zelf 
geteld en gefotografeerd. 
 
Na afloop kon ze niet stil staan en vandaar dat de foto’s niet echt 
scherp werden. Toch is de glimlach (van oor tot oor) aanwezig, mede 
omdat ze nog een verrassing voor ons in petto had. Maar dat zouden 
we pas zien na het omkleden. 
Terug de dijk over merkte ik dat de wind alleen maar toegenomen 
was. Mijn vinnen vlogen bijna weg en ik moest me goed vasthouden 
aan de trap. Het was weer erg gezellig bij het omkleden, vooral omdat 
er nu een nieuw WC-huisje is. Echter G dit huisje is zonder verlichting 
en met een vuilwater toilet uitgerust. Dat laatste stinkt, maar je merkt 
het eigenlijk niet want je ziet er toch niets van. 
 
Uiteindelijk kwam Mathilde met de verrassing: een zeepaardjes 
chocoladetaart. Geheel in stijl met haar 299

e
 duik waarbij ze het 

zeepaardje bij de Zeelandbrug gezien had. We kregen allemaal een 
lekker stuk en zelf nam Mathilde maar een klein stukje.  
 
Nou Mathilde G je mag van ons nog vaak mee om te duiken 
G en dan mag je ook voor de catering te zorgen. Want jouw 
taart of cake is altijd heerlijk, zeker als je het met zo’n 
glimlach presenteert. 
 
Voor de geïnteresseerden: inmiddels is er een zeepaardjes-
video en er volgen nog veel meer zeepaardjesproducten en -
uitspraken. 
 
Harm Verbeek 

 

 
 
Door Manon en Michel Laterveer. Gelezen in de PZC van 9 juli 2002. 
 

In de Oosterschelde leven twee soorten zeepaardjes: het kortsnuit-zeepaardje (Engels: short-snouted 
seahorse) Hippocampus hippocampus en het langsnuit-zeepaardje (Engels: 
long-snouted seahorse) H. guttulatus. De laatste soort staat ook bekend onder 
de verouderde namen H. europeus en H. ramulosus. 
 
Het kortsnuit-zeepaardje heeft een lengte van maximaal 13 cm (gemeten met 
uitgerolde staart). De kleur varieert van bruin tot olijfgroen en geel. Zoals zijn 
naam doet vermoeden heeft hij een vrij korte snuit (minder dan een derde van 
de koplengte). Het 

langsnuit-zeepaardje 
bereikt een maximale 
lengte van 18 cm 
(gemeten met uitgerolde 
staart). Hij is overwegend 
bruin van kleur met 

karakteristieke witte stippen, die hier en daar in een 
golfachtig patroon overvloeien. Het langsnuit-
zeepaardje heeft een spitsere snuit dan de kort-
snuitige soort en zijn lichaam is meer langwerpig. 
 
Zeepaardjes komen langs alle kusten van tropische 
en gematigde zeeën voor, maar vormen in Nederland 
een zeldzame verschijning. De zeepaardjes hebben 
een verspreidingsgebied dat zich uitstrekt van de 
Noordzee tot de Frans-Spaanse Atlantische kust. De meeste zeepaardjes uit de Oosterschelde zijn 
bekend als bijvangsten van vissers; ontmoetingen tussen zeepaardjes en duikers zijn niet goed 
gedocumenteerd en waarschijnlijk op één hand te tellen. 
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Tot op heden [juli 2002! Red.] is het diertje nog maar één keer in de Oosterschelde gefotografeerd. 
 
De eerste bekende waarneming van het langsnuit-zeepaardje stamt uit mei 1901, toen een garnalen-
visser in de buurt van Vlissingen een exemplaar in zijn netten aantrof. Vervolgens bleef het lange tijd stil 
totdat in 1937 een visser uit Ouddorp werd verrast door een vangst van maar liefst drie zeepaardjes 
tegelijk in het Goereese Gat (Grevelingen). Daarna werden bijna jaarlijks zeepaardjes als bijvangst 
aangetroffen of spoelden ze soms aan op het strand. Toen na 1945 wegens ziekte de Nederlandse zee 
grasvelden grotendeels werden weggevaagd, betekende dit een einde van het belangrijkste leef gebied 
van de zeepaardjes langs onze kust. 
 
Zeepaardjes leven in kustgebieden 
en estuaria (gebieden waar rivieren 
in zee uitmonden) met, afhankelijk 
van het verspreidingsgebied, 
koraalriffen, mangroven of 
zeegrasvelden. Het leefgebied van 
de zeepaardjes in de Oosterschelde 
beperkt zich tot ondiep water met een 
ondergrond waar zij zich met hun 
staart aan vast kunnen houden, zoals 
sponzen en wieren. Vanuit hun vaste 
uitvalsbasis - zeepaardjes verplaat-
sen zich tijdens hun levensduur van 
vier tot vijf jaar over een gebiedje van 
slechts enkele vierkante meters - 
vangen zij planktondiertjes en zuigen 
deze met hun pincetvormige snuit op. 
Hun voedsel bestaat uit kleine kreeft-
achtigen, vislarven en aasgarnalen. 
Tijdens de winter migreren zeepaardjes naar grotere diepten, om het onrustige water aan de oppervlakte 
te vermijden. De kort- en langsnuitzeepaardjes planten zich voort tussen april en oktober. Bij het 
langsnuit-zeepaardje komen de eitjes na ongeveer 3 tot 5 weken uit (afhankelijk van de 
watertemperatuur); hoe lang dit bij het kortsnuit-zeepaardje duurt, is niet bekend. 
 
Mythisch 
Zijn bijzondere uiterlijk en voort-plantingswijze (het mannetje - niet het vrouwtje - heeft een buidel waarin 
hij de eitjes uitbroedt) hebben het zeepaardje sinds de oudheid verheven tot een mythisch dier. Door het 
uitwendige pantser van beenplaatjes, wat ervoor zorgt dat zijn karakteristieke lichaamsvorm na de dood 
behouden blijft, zijn zeepaardjes gemakkelijk te drogen. Tropische soorten worden gedragen als talisman 
of vermalen tot medicijn tegen allerlei kwalen. Dit gebruik van zeepaardjes vindt met name plaats in 
China, Japan, Korea en Indonesië. Daarnaast zijn zeepaardjes populaire, maar moeilijk houdbare, 
aquariumvissen en worden gebruikt als curiosa. Al deze toepassingen zorgen ervoor dat zeepaardjes 
ernstig worden bedreigd door overbevissing. 
  

 
 

Verstopt in een reactie op een opzetje 
voor een oproep aan belangstellenden 
voor ‘specialties’ bereikte ons het verzoek 
“Enkel graag in de mentorenlijst een 
aanpassing.. Ik ben 2*-instructeur..” 
Twee-sters-instructeur! Ge-weldig! 
 
We willen het als redactie niet laten bij 
een administratieve wijziging en Renaat 
hierbij hartelijk felciteren met deze 
bewonderenswaardige prestatie. Proficiat 
Renaat! Dat jij en de leden van DTZ hier 

nog lang plezier van mogen hebben! 
 
De redactie 
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Uit het logboek van Han de Vlieger                           
 
Mijn eerste brevet heb ik behaald op 9 oktober 2002 bij de duikvereniging 
Narwal te Oostburg. Deze vereniging is niet aangesloten bij de NOB doch bij de 
Belgische Duikbond Nelos. Dit brevet heb ik laten overschrijven naar de NOB. 
Op 3 juni 2006 heb ik mijn 2* brevet behaald. 
 
Wanneer duik je en wat was je eerste duik? 
Mijn eerste duik in Nederland was op 21 juni 2002 aan de Langeweg/Kerkweg te Scharendijke. Mijn 
eerste duik in de Rode Zee was op 5 juli 2002. 
 
Hoeveel gelogde duiken heb je? 
Na mijn laatste duik in Egypte op 22 mei 2008 heb ik 165 ingelogde duiken. De verdeling van deze 
duiken is als volgt: Grevelingen 16, Oosterschelde 43, Oostvoornsemeer 1, Veersegatdam 1, Rode Zee 
99, Mallorca 3 en Malta 2. 
 
Waar, in welke landen heb je zoal gedoken? 
Egypte: Rode Zee (Sharm el Sheik; Hurghada; Safaga; Marsa Alam; the Brother; Daedalus, inclusief de 
wrakduiken. 
Spanje: Mallorca (Viel me zwaar tegen omdat er nagenoeg geen leven in het water te bespeuren viel. Ik 
herinner me nog de opmerking van de duikleider dat de zee rondom Mallorca kapot gevist was.) 
Malta: St. Paul Budgiba. Korte duiken. Ik had nog last van een verkoudheid van enkele weken ervoor. 
Kon moeilijk mijn oren klaren. 
 
Vertel wat jou meest bijzondere en dierbare duik uit je logboek is. Noem dan  de hoeveelste duik 
dit is. De datum. De locatie, maximale diepte en duur van deze duik(en). Meerdere duiken mag 
uiteraard ook, maar maximaal 3. 

De bijzondere duiken heb ik tot op heden de 
wrakduiken gevonden: 
25 oktober 2003: Ghiannis D., Shadwan Eilanden in 
de Rode Zee; 
18 mei 2008: Aïda, Brother eilanden, Rode Zee;  
22 mei 2008: Al Arish, zuidelijk haven Safaga, slechts 
een paar kilometer verwijderd van de Salem Express. 
Eveneens Rode Zee. 
 
De gemiddelde duur van deze duiken is ongeveer 50 
minuten en de diepte varieert tussen de 15 en 34 
meter. Bij deze wrakken is het mij opgevallen dat er 
in alle mogelijke hoek, kieren en gaten veel vis 
verscholen zit. Vooral veel kleine. 
 
Wat was je kortste of langste duik ooit en hoe 
kwam dat? 
Mijn kortste duik was op 16 september 2005: 27 
minuten. Nachtduik zonder enig zicht. Er was zoveel 
stof in het water en erg veel stroming. Als je je 
duikcomputer voor je ogen hield was deze nog 
nauwelijks te lezen. Dit was in de Oosterschelde bij 
Klein Stelle, Kattendijksedijk, Wemeldinge. 
 
En tot slot: welk waterdier heeft de meeste indruk 
op je gemaakt? 
Een Kreeft. Op 14 oktober 2003 werden mijn buddy 
en ik aangevallen door een kreeft, een behoorlijk 
grote. Deze konden we moeilijk van ons afschudden, 
hij bleef aanvallen, totdat mijn buddy kans zag hem 

van achter vast te pakken. Hij heeft hem een tijd vastgehouden en mee naar de oppervlakte genomen en 
daarna losgelaten. Toen wilde hij wel weg. 

Ghiannis D 
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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                                                                                                                            
 
 

 
 
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 ‘Oplei-
dingen’ op ‘Specialisaties’.  
 
Graag je opgave met naam en gewenste specialisatie naar mij 
sturen. Na 

inventarisatie 
van de wensen 
zullen we be-
kijken 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 snorkeltje3 lang heb ik ’t weten te ontduiken3 maar nu was 
Margreet er toch achter gekomen dat ik ’t Snorkeltje nog niet had gehad, 
dus moet ik er dan toch aan geloven! De nachtelijke uitstapjes met DTZ 
leken me wel een leuk onderwerp voor dit snorkeltje. 
 
De eerste keer dat we echt middenin de nacht gingen duiken was op een koude februari nacht in 2007. 
Het idee was ontstaan op een gewone woensdagavond, tijdens de warme choco na de zwembadtraining. 
We probeerden een afspraak te maken voor het weekend maar dat wilde maar niet lukken. Yvonne kon 
vrijdagavond niet en Erik had op zaterdag al andere afspraken, maar allebei wilden ze wel mee gaan 
duiken. Voor de grap zei ik nou dan gaan we middenin de 
nacht dan kunnen jullie allebei. Frans riep gelijk “Já, dóen we!”. 
Yvonne stemde er ook al gelijk mee in. Erik verklaarde ons 
allemaal drie keer voor gek, maar wilde uiteindelijk dan toch 
ook wel meegaan. 
 
Zaterdag 17 februari rond 01:00 uur. Yvonne arriveert als 
eerste op het donkere en verlaten grasveld bij het scouting 
centrum. Verder ziet ze niemand... Op dat moment is ze nog 
niet zo lang lid van DTZG Opeens bedenkt ze dat ze vast en 
zeker mooi in de maling is genomen! Maar even later komen 
dan toch de andere DTZ-ers (behalve Frans, die blijkt 
pieperdienst te hebbenG). 
 
Het water is van een winterse temperatuur, maar zelfs op een koude februari-nacht is er wel wat te 
beleven in het Veerse Meer: een paling op jacht, mosselen begroeid met baksteenanemoontjes en eitjes 
van zeedonderpadden! Het omkleden is niet zo plezant, maar de warme choco van Erik maakt dat weer 

helemaal goed. 
 
Een paar maanden later is het water opgewarmd tot een 
aangenamere temperatuur van 15 graden, het is eind mei en 
het sepia seizoen is in volle gang! Ook wij zijn weer 
bevangen door de sepia koorts! We bekijken de 
getijdentabellen en bedenken dat het op een zondagavond 
rond middernacht wel niet zo heel erg druk zal zijn bij de 
Zeelandbrug. Dat blijkt inderdaad het geval, de duikstek is 
helemaal verlaten, we zijn met z’n vijven! 
 
Het wordt een super duik! Het water is heel erg helder. Gelijk 
aan het begin van de duik denkt Mario een tropische 

knalblauwe microbe te hebben ontdekt. Hij gebaart naar me dat dit iets bijzonders is en dat ik er toch 
zeker een foto van moet maken. Dus maak ik een foto van het stukje neopreen dat achter een oester is 
blijven steken. Kort daarna zien we een mooie wulk die rustig over de bodem glijdt. En niet te vergeten de 
zeekatten waar we voor gekomen waren! Een nieuwsgierig sepia vrouwtje volgt ons een hele tijd. We 
zien hoe een sepia mannetje een mesheft 
verorbert. Een stukje verderop is een 
vrouwtje eitjes aan het afzetten. Top!! 
 
Ook dit jaar hebben we weer een paar 
duikjes op late of juist hele vroege 
tijdstippen gemaakt om sepia’s te zien. Zo 
ook op een donderdagavond in mei. Het 
parkeerterrein bij de Zeelandbrug is 
wederom helemaal leeg. Afgezien van de 
bewaker van Proton Security die regelmatig 
de boel komt checken is er niemand en zijn 
we met z’n vieren. Arjo heeft nog niet eerder 
sepia’s gezien en is dus erg benieuwd. 
Hopelijk krijgt hij ze te zien! 
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Samen met Marcel verdwijn ik onderwater. Het zicht blijkt beter te zijn dan de vorige keren, maar sepia’s 
zien we niet... Na een tijdje zoeken besluiten we de andere kant op te zwemmen. Opeens doemt er een 
tipi voor ons op met drie paartjes sepia’s! We blijven hier een tijdje kijken. Dan verschijnen er naast ons 

twee lampen, dat zullen Erik en Arjo zijn! Naast 
elkaar liggen we naar de sepia’s te kijken. Ik 
maak een gebaar naar Arjo zo van “Gaaaaaaf 
hè!” maar hij reageert eigenlijk niet eens zó 
enthousiast. VreemdG denk ik nog. Inmiddels 
zijn we al weer bijna een uur onderwater, dus 
tijd om weer eens naar de kant te zwemmen. 
Arjo & Erik blijven nog bij de tipi kijken. 
Bij de kant aangekomen schijnen we met ons 
lamp over de dijk, daar lopen Arjo & Erik al! Hè 
hoe hebben die dat zo snel gedaan??? Eenmaal 
de dijk weer over, blijken er nog vier auto’s 
bijgekomen te zijnG Die duiker naast me bij de 
tipi was dus Arjo helemaal niet! En ArjoG die 
heeft gelukkig ook sepia’s gezien en is 
dolenthousiast! 
De andere duiker blijkt bovenwater overigens 

ook enthousiaster te zijn; hij was onderwater bezorgd of hij niet te veel stof maakte voor de foto’s die ik 
aan nemen was! 
 
Duiken bij nacht, het kost je een paar uurtjes nachtrust, maar leuk is het wel! 
 
Mathilde Matthijsse 
 

 
 
Gelezen in de PZC van 24 juni 2008 

 

WESTKAPELLLE - De B-24 H bommenwerper, die op 5 november 1943 neerstortte voor de 
Walcherse kust, mag niet verstoord worden door duikers. De gemeente Veere stelt speciaal 
daarvoor een duikverbod in. 
 
Het gaat om de B-24 The Drip, 
een Amerikaanse zware 
bommenwerper die op zijn 
tweede vlucht, na een botsing 
met een Duitse jager, 
neerstortte voor de kust tussen 
Domburg en Westkapelle. Van 
de tien bemanningsleden 
konden acht het toestel verlaten 
voor het in zee stortte. Vier van 
hen vonden daarbij de dood en 
werden begraven. De vier 
anderen werden gevangen 
genomen door Duitse militairen. 
 
Twee bemanningsleden staan 
officieel te boek als vermist. Waarschijnlijk konden zij het toestel niet tijdig verlaten. De bommenwerper 
wordt dan ook beschouwd als een oorlogsgraf dat gerespecteerd moet worden. 
 
Volgens het dagelijks bestuur van Veere bestaat ook nog het gevaar dat in of bij het toestel scherpe 
munitie ligt waardoor het uit een oogpunt van veiligheid ook noodzakelijk is om het duikverbod in te 
stellen. 
 
Het wrak ligt officieel op het grondgebied van Vlissingen. Aangezien het echter om een locatie gaat voor 
de Veerse kust stelt die gemeente het duikverbod in. Vlissingen onderzoekt nog of het geborgen moet 
worden.  



 12

 

 
Inmiddels is hij weer gezien, het zeepaardje bij de Zeelandbrug. Hoewel we er twee hebben gezien, zijn 
er volgens duikers ter plekke vier waargenomen. Helemaal gek gemaakt door Mathilde was onze eerste 
duik op zoek naar het zeepaardje: om 23.00 uur te water, leuke duik maar geen zeepaardje gezien. 
Mathilde, Marcel en Oliver wel natuurlijk... baal baal.. 
 
Tja en inderdaad Mathilde zal Mathilde niet zijn om te zeggen “Nou zullen we dan nog even een duikje 
doen? Dan zie je hem misschien wel... “ “Nou”, zei ik, “ik ga naar huis. Morgen weer vroeg dag. Andere 
keer beter.” Maar ja, was ik nou maar 
meegegaan, want bij de tweede duik had ik hem 
kunnen zien. Dus besloten we nog eens een 
keer terug te gaan op een zaterdagmiddag, half 
vier 's middags, aangename tijd, niet dus!  
 
Aangekomen werden we overspoeld door 
duikers... Tja, das ook niet lekker duiken, dus 
dan maar met zijn allen naar het Zijpe. “Gaan 
we toch vannacht?” klonk Mathilde enthousiast. 
“Ja, hoe laat dan?” Het getijdenboekje werd er 
bij gepakt.. uh.. 03.45 uur te water... Zo laat? “Ik 
weet het niet hoor!” “Ah joh, je kan morgen toch 
uitslapen” was de reactie, dus uiteindelijk 
overstag gegaan. Je moet er wat voor over 
hebben. 
 
Maar goed, die nacht voltrok zich de ene na de andere ramp. Waarschijnlijk omdat we zo uitgeslapen 
waren. Mathilde moest stamvoetend op de kant blijven, omdat haar bril het had begeven en ook haar 
lamp had het loodje gelaten. Yolanda was de autosleutels kwijt (die zaten dus in haar vest) en dacht 
“Waar zijn mijn vinnen? Oh ja, nog in de kofferbak.” En Erik bezorgde mij een hartverlamming door te 
zeggen “We zijn iets heel belangrijks vergeten...” “Nee hè?” (had toch echt alles in de koffer gedaan en 
zeker 3 keer gecontroleerd; dat kan niet) “Jawel: de warme chocolade melk.” Leuk, erg leuk Veerhoek. 
Nou eindelijk te water en door het navigeerwerk van Marcel zagen we hem dan eindelijk:  het 
zeepaardje! 
  
Teruggekomen op de kant, niet bij de trap maar 15 meter ernaast, moest ik kruipend op handen en 
voeten in het donker en met een slecht gezichtsvermogen het water uit... Bedankt weer Erik! Die 
dobberde nog in het water. 
Tijd voor Mathilde: kon ze even met mijn masker en de lamp van Yolanda op zoek gaan naar haar 
zeepaardje... Eerst zou ze even met Erik op zoek gaan, maar hij zei: “Ga nu met Marcel, die weet hem 
precies te vinden!” Net onderwater dacht Mathilde wat ademt dat masker toch raar. Tja, of je zet je kraan 

gewoon op (het was al laat hè). Nadat het 
kwartje viel, verdwenen Mathilde en Marcel 
onderwater. Na 10 minuten kwamen ze alweer 
boven, Mathilde met de nodige opmerkingen 
naar Marcel: ze wilde verder zoeken, maar 
Marcel had nog maar 50 bar. Hij vond het te 
gek worden om verder te zoeken, dus haar 
eerste reactie: “Jobs, neee dat zal toch niet 
he?” Met een diepe zucht, eruit ziend als een 
verzopen kat, kwam ze uit het water... “Nou, ik 
heb dus 10 minuten gedoken... Ja, geeft zijn 
duikcomputer ook niets meer aan, mijn lamp 
doet niets meer... Leuk hoor.. Niet dus.”  
Kortom een enerverende ervaring maar een 
bijzondere duik om niet snel te vergeten.  

  
De volgende dag meteen het een en ander opgezocht over het leven van een zeepaardje, een 
fascinerend dier. Hoewel zeepaardjes leven in warmere wateren, komen we ze ook regelmatig tegen in 
de Zeeuwse wateren. Dankzij de Warme Golfstroom komen we in Zeeland twee soorten tegen: het 
kortsnuit- en  het langsnuit-zeepaardje. Door de opwarming van de aarde zullen zeepaardjes zich in de 
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toekomst vermoedelijk steeds meer laten zien in Zeeland. Het zeepaardje is een vis uit het geslacht 
Hippocampus en behoort tot de orde Syngnathiformes, de zeenaaldachtigen. De wetenschappelijke 
naam Hippocampus betekent letterlijk ‘gebogen paard’. Het lichaam is zijdelings afgeplat, het hoofd lijkt 
op dat van een paard en heeft een korte of lange snuit. 
Bijzonder aan het zeepaardje is dat hij zowel een inwendig als een uitwendig skelet heeft. Het diertje 
zwemt rechtop en is erg langzaam, want er wordt gezwommen met de kleine rugvin achteraan, hoewel 
deze razendsnel kan bewegen. Naast de stuwende rugvin zitten aan de zijkanten van de buik twee kleine 
sturende vinnen. Als een van de weinige vissen kan ook loodrecht naar beneden en naar buiten 
gezwommen worden. 
Het zeepaardje blijft een merkwaardig dier. Het wordt ook wel eens vergeleken met een kameleon: beide 
ogen kunnen onafhankelijk van elkaar bewegen, zodat niet het hele lichaam gedraaid hoeft te worden om 
iets te volgen. Ook kan het zeepaardje van kleur veranderen en zelfs patronen en tekeningen aannemen. 
 
Voor zover bekend zijn er 35 soorten zeepaardjes, 
die in grootte varieren van 2 cm tot meer dan 30 
cm. Er zijn blauwe, groene en zelfs knalgele 
soorten, maar de meesten zijn bruingroen van kleur. 
Hiermee valt het zeepaardje tussen de 
waterplanten, zeegrassen, koralen of takken niet 
op. En is het als duiker soms goed zoeken om ze te 
vinden. Van felle lampen zijn ze niet echt gediend 
en kruipen hier dan ook het liefst van weg.  
 
Een zeepaardje heeft geen tanden en ook geen 
maag en kan het voedsel dus niet vermalen. 
Hierdoor moet voordurend gegeten worden om aan 
voldoende eten te komen. Een zeepaardje is dus 
een veelvraat, die de hele dag aan het eten is. Ze 
voeden zich met planton en kleine zeedieren. 
Afgezien van krabben heeft het zeepaardje maar 
weinig vijanden: hij is graterig en slecht verteerbaar. 
 
De voorplanting van het zeepaardje is opmerkelijk. Het mannetje ontwikkelt namelijk de eitjes in een soort 
buidel op de buik. Voor de paring wordt een uitgebreide paringsdans gemaakt, waarbij ook de kleuren 
veranderen. Het vrouwtje brengt tijdens de paring, waarbij de staarten van een koppel verstrengeld zijn, 
de eicellen in de buidel, waarna het mannetje ze bevrucht. Het mannetje raakt als het ware zwanger van 
het vrouwtje en beschermt de embryo's in de buik tot deze zelfstandig kunnen leven, waarna ze uit de 
buidel komen en een eigen leven gaan leiden. Nadat de jonge zeepaardjes de vader verlaten, kan hij 
direct weer zwanger worden. Een andere bijzonderheid is dat veel soorten monogaam zijn en ook hun 
hele leven bij elkaar blijven. Ook is het een sociaal dier dat het liefst in groepen leeft en erg zachtaardig 
van aard is. Hoe oud een zeepaardje kan worden is niet bekend. 
 
Kortom een bijzonder dier met bijzondere eigenschappen en boeiend om te zien. 
 
Arjo de Keizer; foto’s Mathilde Matthijsse (kortsnuitzeepaardje, Zeelandbrug, 15 augustus 2008). 
Zie ook het YouTube filmpje van Erik Veerhoek op http://nl.youtube.com/watch?v=f3KlD_S3r0w 
 

 
 
Hallo DTZ-ers... 

  

Graag wil ik effe controleren of alle e-mailadressen nog kloppen of dat ik een aantal 
adressen dien aan te passen.  Alleen dan kunnen jullie op de hoogte gehouden 
worden van de laatste nieuwtjes. Stuur me daarom even een mailtje ter controle. 

Ik wil er wel bijvermelden dat jullie adres alleen bij mij bekend blijft!!  

 
Groeten, jullie voorzitter, 
 
Renaat Burggraeve 
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1 Juni was het weer zover de jaarlijkse snackduik op Veerhoek's Place. Het lijkt wel een beetje traditie 
geworden maar die dag kwam, net als vorig jaar, de regen met bakken uit de lucht. Aangekomen op de 
Zijpe toch maar eerst een party tent opgezet. Bij het in elkaar zetten 
van de tent kwamen de eerste zonnestralen door, dus toch maar weer 
afgebroken. Rond half twee kwamen de eerste duikers aan. In totaall 
deden er dit jaar 34 mensen mee aan de snackduik.  
 
Na een korte briefing van Erik met behulp van een gedetailleerde kaart 
gingen de eerste duikers het water in. Het zicht onderwater was goed 
dus konden we veel zien: harders, zeebaarzen, veel groene 
wierslakjes, millenniumwrattenslakken, kreeften en de vaste bewoner 
van de haven: de zeedahlia. Verder werden er ook vrij grote 
satijnslakken gespot. En natuurlijk niet te vergeten de mosselen met 
aangroei van sponzen, zakpijpen, pauwkokerwormen etc. 
En met de lichtinval, want de zon kwam nu echt goed door, gaf dit 

alles weer een mooi effect onderwater. Na een relaxt 
duikje van 72 minuten, bij een lekker temperatuurtje van 
17 graden, kwamen Erik en ik weer aan de kant. 
Pak uit, spullen in de bus en inmiddels hadden Leon en 
Marnix de frituurpannen al op temperatuur. Dus aanvallen, 
want elk voordeel heeft helaas toch een nadeel: duiken, 
heb ik gemerkt, maakt erg hongerig! Een frikandelletje, 
friet en een loempia gingen er wel in. Uiteraard werd er 
flink nagepraat over het onderwatergebeuren en werden 
foto's van elkaar bekeken. 
 
Tja, en Mathilde zal Mathilde niet zijn om, nadat haar 
frikandelen waren gezakt, te roepen: “Zullen we straks nog 
een duikje doen?” Goed plan vonden we, maar nog even 
wachten op Frans, want hij was wat verlaat en hij wilde 
ook nog even de mosselen van dichtbij zien. Hadden we 
mooi de tijd om te gaan vullen, dus hup flessen in de auto 
en naar het vulstation. 
 
Rond half 7 gingen we te water. Dan merk je toch onder 

water dat de snacks wat beginnen op te spelen, maar goed, je moet er wat voor over hebben. Al snel 
vond ik een zeedahlia: dat is dus de tweede, want er heeft zich 
jaren geleden al een gehuisvest aan een van de drijvers van 
een ponton. De zeedahlia stond mooi open, dus tijd voor een 
fotomoment. Inmiddels is de dahliapopulatie uitgebreid naar 4, 
want later die maand vond ik er nog twee. Meer over de 
dahlia’s in een volgende Luchtbel. Al met al was ook deze 
snackduik weer een sukses en rond half 10 verlieten we de 
duikstek. 
 
Enkele leden konden helaas niet bij de snackduik aanwezig zijn 
en hebben mij gevraagd om een andere keer te duiken in de 
haven. Dit is natuurlijk mogelijk. Schroom niet en bel even als 
je als nog een duikje wil doen in de haven.  
 
Daarnaast moet ik toch even vragen aan degenen die vergeten 
zijn te betalen, dit alsnog te doen aan de leden van de 
barcommissie. Verder wil ik iedereen bedanken voor de 
gezellige dag en met name Adriënne, Ad (voor de uitjes), Leon 
en Marnix. 
 
Arjo, mede namens Erik; foto’s Mathilde (zie ook haar website). 
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Zaterdag 28 juni 2008 was de eerste bootduik gepland. Ik wist al dat Kees Glas er niet zou zijn, die was 
alwéér met vakantie. Hans de Wit was nu de coördinator. Maar die stuurde mij dit mailtje: 
 
Hoi Bert, 
In je voicemail heb ik zojuist een bericht ingesproken over mijn afwezigheid wegens koorts en twee 
ontstoken ogen (gisteren één, vandaag twee, gelukkig heb ik maar twee ogen).Wil jij de duik van 
zaterdag enigszins coördineren? Geen duikleider, alleen koppen tellen en voor de nieuwe spelers aan 
boord een korte briefing over onze 'praktische' spelregels.De deelnemers zijn: 
- Marco Collignon, brevet: ? (mag hij ter plaatse tonen aan redactie/DickHoeksema) 
- Michiel de Smit, Padi Advanced 
- Dick Hoeksema, brevet: genoeg 
- Leon Joosse, brevet: genoeg 
- Harm Verbeek, brevet: veel 
- en gij, brevet: onverantwoord veel! 
Afvaart: 09:00 uur.Te water: ca. 10:45 uur. 
P.S. Voor de zekerheid ook maar een CC'tje naar 
Harm. 
Groet,Hans 
 
Die Hans! Van alles van zijn lichaam viel uit maar, 
zijn humor had hij nog! Ik stuurde Hans midden in 
de nacht nog een mailtje terug: 
 
Hans, 
Ik zal mijn best doen! Beterschap! 
Bert 
 
’s Ochtends werd ik moeilijk wakker, terwijl ik eigenlijk een ochtendmens ben. Laatste tijd wellicht telkens 
te laat gaan slapen? Gehaast weggegaan en telefoon en lijstje met deelnemers thuis laten liggen. Gaat 
de Zeelandbrug ook nog dreigen met open gaan. Ik kon nog net door het oranje licht (was het oranje?) 
zonder een slagboom als nieuwe antenne in mijn auto geplant te krijgen.  
Zal ik de grote weg nemen of toch maar via Wilhelminadorp? Kortom, ik was op tijd, maar wel de laatste. 
Harm had niet voor niets een kopie van het mailtje van Hans gekregen (weet je nog: P.S. Voor de 
zekerheid ook maar een CC'tje naar Harm.) 

Hij had Harm al zo ver gekregen dat hij een 
telefoongesprek voerde met Marco: die kon niet komen, ik 
geloof wegens niet fit. Van Dick, als een goed 
eindredacteur, kreeg ik de raad goed op te letten, dan kon 
ik erover schrijven. Zo bleven er 5 duikers op de ‘Cornelis’ 
over, oneven dus. De ‘Cornelis’ voer uit, er kwamen geen 
duikers meer bijG Op weg naar duikplaats ‘Windgat’.  
 
Tja, wat nu? Met zijn drieën duiken? Immers Renaat had in 
de clubkrant terecht gewezen op het voorbeeldgedrag van 
de instructeur? Is Harry niet meer onder ons? Het lijkt wel 
zoG Ik heb gehoord dat 
Harry een keer alleen is 
gaan duiken en ik heb 

hem daarna nooit meer gezien! Het schijnt dat hij nog wel duikt bij een 
andere verenigingGhij is vast niet echt verdwenenG. 
Gelukkig is er al snel een oplossing gevonden door clubleden, die ik 
verder niet bij naam noem. Ik mag mij gelukkig prijzen met deze 
medeleden, ik ben niet Alleen op de wereld. Want wie wuifde daar 
vanaf de trap van de ‘Cornelis’? Het was REMI! Duikmaat uit 
duizenden, sterren van hier tot Frankrijk en onder water de rust zelve. 
  
Voor de zekerheid mijzelf nog even aangelijnd, dit keer met een Fingerspool. Geleend van Michiel. Dank 
Michiel! Ik wilde zo’n ding wel eens proberen. Michiel had dat ding nog niet vaak gebruikt dus kon mij 
geen tips en trucs aangeven. Een Engelse term voor een klosje garen, dan lijkt het nog wat. 
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Ooit een driftduikleerling gehad die er mee dook. Hij vertelde mij dat je er goed mee overweg kan. Ik heb 
werkelijk allerlei standjes geprobeerd, maar ik vind het niets. Het afwikkelen gaat al snel met grote 
bossen tegelijk en wanneer je de draad door het oog (vingergat) laat lopen dan hapert het wanneer er 
spanning op de lijn komt te staan. Doe je het touw door een oog van de Double ender, dan heb je een 
haak-oog minder om het zooitje vast te zetten aan je vest. Telkens in je hand houden (om je vinger) vind 
ik niks. Een klein rukje en het hele zooitje valt uit je handen. Dan zit er ook nog maar een klein beetje 

touw (40 meter?) aan, waardoor je met de terugweg wel erg snel moet 
beginnen. Als iemand mij kan 
vertellen hoe het wel werktG. Ik 
hoor het graag. 
 
Nou geef mij maar een haspel. Die 
grote haspel koop je voor een 

tientje, zonder touw, zonder verdere toeters en bellen. Zelf 
even wat maken, dat de haspel aan je vest vastgezet kan 
worden.  
Eenmaal aan je vest en het touw rolt vanzelf door een 
geleider af. Tenminste, als de ingebouwde rem niet ineens 
blokkeert! Rem eerst slopen dus. Maak dan aan je haspel 
zelf een rem die wel werkt (die van de haspel gaat vroeg of 
laat kapot). Een touwtje vastmaken aan het handvat, lusje 
eraan en lusje om de opwindknop. Als het touwtje kort 
genoeg is, kan de opwindknop geen kant meer op, geremd dus, en alleen remmen als JIJ dat wilt.   
 
Die gele heb ik een keer op een beurs gekocht, met touw en een haak zoals deze  

 
die ik vervangen heb door een andere, zoals 
deze.  
 
Ik heb dat 
gedaan omdat 
de eerste geen 
weerhaken heeft, 
de laatste heeft 

die wel (daar waar de sluiting open gaat) en raakt het touwtje 
daarom minder snel kwijt.  
 
Onderwater allerlei veenblokken gezien, met natuurlijk kreeft 

en mooie begroeiing. Leuk was het om weer eens een babykreeftje te mogen zien. Vreselijk goed zicht, 
ondanks lege accu’s in mijn twee lampen (ik had nog een derde bij mij, maar niet gebruikt). De computer 
hield het nog net deze duik vol, maar mocht op de terugweg een nieuwe. De lampen staan nu weer aan 
de ladingG 
Elk buddypaar had een haspel, dus iedereen kwam keurig netjes bij de ankerketting weer terug. Ik kon 
daarom Hans weer mailen: 
Aan: 'Hans de Wit' Onderwerp: RE: Bootduik Za. 28-06 
We zijn allemaal weer aan wal gekomen.Marco Collignon kwam niet, ik geloof dat Harm heeft gebeld, ik 
ben even vergeten waarom hij niet kon komen. We waren dus met vijf en dat was prima! Gezondheid!  
Bert 
 
Hans wist niet meer dan bovenstaand mailtje, maar hij kent mij 
een beetje zo bleek: 
To: Familie Moet      
Subject: RE: Bootduik Za. 28-06 
Bedankt voor de back-up Bert,en Harry meegeteld maakt weer 
zes...... Tot een volgende keer, 
Hans 
 
Ik mocht van Hans toch nog het laatste woord hebbenG. 
To: 'Hans de Wit'  
Subject: RE: Bootduik Za. 28-06 
Harry heet tegenwoordig Remi (alleen op de wereld) na het leuke stukje in de clubkrant van Renaat. 
Remi is (ook) een prima buddy!  
 
Groeten van Bert Moet 
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Ouwehands Dierenpark te Rhenen 
 
De meest bijzondere aquaria in Nederland en België hebben we nu toch wel de revue zien passeren. 
(schroom echter niet de redactie te laten weten als er nog een bijzonder exemplaar te bezoeken is en die 
wij wellicht toch nog zijn vergeten!!). We zijn ondertussen weer in september beland, nog een mooie tijd 
om wellicht dit prachtige park te bezoeken. Al ligt het accent hier niet op het aquariagebeuren, wil het niet 
zeggen dat het aquarium niet te moeite waard is! 
 
Eerst nog maar een stukje historie 
Op 18 juni 1932 opende Ouwehands Dierenpark Rhenen voor het 
eerst haar poorten voor het publiek. De oprichter van het park, de 
heer C.W. Ouwehand, was al ruim voor die tijd vanuit Rotterdam 
naar Rhenen gekomen om daar, samen met zijn broer, een 
sigarenfabriek te beginnen. Na enige tijd besloot hij daar echter 
mee te stoppen en in 1919 begon hij een kippenfarm op een 10 ha 
groot terrein op de Grebbeberg. De kippenfarm gedijde uitstekend 
en de fraaiste kippenrassen werden op de Grebbeberg gehouden. 
Vele bussen met agrariërs bezochten zijn farm en daarbij bleek dat 
de bezoekers meer interesse toonden in wat exotische dieren als 
wasbeertjes, pauwen en fazanten dan in de fraaiste kippenrassen. 
  
Van kippenfarm tot dierentuin 
Tijdens de economische crisis in de jaren dertig ging het niet zo 
goed met de kippenfarm. Maar de andere dieren bij de kippenfarm, 
de grote hobby van de heer Ouwehand, trokken nog steeds de 
aandacht en dat zorgde dan ook al snel voor de gedachte om van de kippenfarm een dierentuin te 
maken. In de jaren voor de opening werden verschillende dierentuinen in Europa door hem bezocht en 
bestudeerd zodat bij de inrichting gebruik kon worden gemaakt van de nieuwste ontwikkelingen. 
Van meet af aan was Ouwehands Dierenpark een succes en trok grote belangstelling. De oorlogsjaren 
brachten zware verwoestingen met zich mee. Omdat deviezen voor aankopen in het buitenland niet 
verstrekt werden en de schadehersteluitkeringen tot 1953 op zich lieten wachten, kwam de wederopbouw 
slechts moeizaam op gang. 

Maar door de inzet van de familie Ouwehand en zijn 
medewerkers werd het dierenpark in oude luister hersteld en 
brak een nieuwe bloeiperiode aan. In de afgelopen decennia is 
het terrein uitgebreid tot 22 ha en zijn tal van moderniseringen 
gerealiseerd. 
 
Ouwehands Dierenpark:  75 jaar "leuk" 
Na 75 jaar dierenpark is zonder twijfel duidelijk geworden dat 
een dierenpark niet "iets" is waar men één maal in het leven 
naar toe gaat. Nee, Ouwehands Dierenpark Rhenen is een 
park met moderne inzichten over milieu en natuureducatie, en 
een park dat een functie heeft inzake de instand-houding van 
bedreigde diersoorten. Ouwehand is op weg om de leukste en 
mooiste dierenspeeltuin van Nederland te worden met respect 
voor dieren en hun leefomgeving. . 
 
Ouwehands Zoo Foundation 
Ouwehands Dierenpark springt op de bres voor de natuur. Ter 
ere van het 75-jarig bestaan  in 2007 is Ouwehand Zoo 
Foundation opgericht, een stichting die de wilde soortgenoten 
van de dieren die in Ouwehands Dierenpark leven beschermt 

en is het jubileumproject “Kikkers op de berg” gestart.  
Over de hele wereld zijn ongeveer 6000 soorten amfibieën bekend, 2000 hiervan worden met uitsterven 
bedreigd. Behalve de 'bekende' bedreigingen als vervuiling en aantasting van het leefgebied, worden 
amfibieën bovendien belaagd door een zeer snel verspreidende schimmel (Chytridiomycosis) die hen 
ziek maakt. De ziekte overleven ze niet. Eerdere berekeningen hadden uitgewezen dat deze boosdoener 
zich met een snelheid van ongeveer 28 km per jaar verspreidt. Helaas wijst recent onderzoek uit dat de 
gemiddelde snelheid veel hoger ligt.  
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De IUCN (International Union for Conservation of Nature) heeft een beroep gedaan op de internationale 
dierentuinen- en aquariumgemeenschap om door middel van gerichte fokprogramma's bij te dragen aan 
de bescherming en instandhouding van zoveel mogelijk soorten.  
Ouwehand Zoo Foundation neemt de oproep zeer serieus en heeft de vraag geadopteerd. Momenteel 
onderzoekt OZF de mogelijkheid voor kweek van kikkersoorten in een speciaal daarvoor ingerichte 
zeecontainer. 
 
Veel te zien en te leren 
In Ouwehands Dierenpark Rhenen 
is veel te zien en te leren. De 
dieren zitten in mooie, ruime 
verblijven en  wordt er van alles 
aangedaan om het ze naar de zin 
te maken, waardoor ze zoveel 
mogelijk hun natuurlijk gedrag 
laten zien. Zo is er is een vrije 
vlucht voliére, het Urucu, een 
Latijns-Amerikaanse jungle met 
o.a. slangen en kaaimannen, een 
Afrikasteppe, het tijgerbos met o.a. 
witte tijgers maar ook diverse 
vogelsoorten zoals de prachtige 
zeearenden, diverse papegaai-
soorten, kraanvogels en pelikanen. Verder ontbreken uiteraard de diverse aapsoorten, de beren en de 
olifanten niet. 
Het dichtbij meemaken van dieren kan een leuke ervaring zijn. Vandaar dat je niet vreemd moet opkijken 
als Heino, de getrainde lama, of een groep ganzen op je afstapt. Onder deskundige begeleiding 
wandelen deze dieren door het park. Op woensdag, zaterdag en zondag worden er op verschillende 
plekken op het park educatieve presentaties verzorgd.  
 
Aquarium 
Bij de vernieuwde entree van het park, is een vijver met prachtige koikarpers te bewonderen. Verderop, in 
het oostelijke gedeelte van het park, is het aquarium te vinden. Zoals gezegd niet echt spectaculair maar 
zeker de moeite waard. Er is echter ook een wad met zeehonden en aalschovers en naast het 
zeeleeuwentheater vind je het zeeleeuwenbassin met Californische zeeleeuwen. In Ouwehand woont 
overigens de oudste zeehond ter wereld, Else, die afgelopen juli 50 jaar werd! 
Sedert medio 2008 is het verblijf van de Humboldt pinguins gereedgekomen, 
die onder het EEG-fokprogramma voor behoud van bedreigde diersoorten 
vallen. 
 
Kortom een prachtig, groen park met voor ieder wat wils en van alles te zien!! 
Adres: Ouwehands Dierenpark Rhenen, Grebbeweg 111, 3911 AV Rhenen; 
T 0317-650200  Voor verdere info zoals openingstijden, de laatste nieuwtjes 
e.d. zie: www.ouwehand.nl  
 
Margreet van Aalst 
 

Gelezen in de PZC van 24 juni 2008 

 

ANNA JACOBAPOLDER - De waterpolitie (KLPD) heeft tien Belgische duikers bekeurd voor het 
duiken in de vaargeul bij Anna Jacobapolder. Twee Nederlanders die wel in de toegestane zone 
onder water waren gegaan, kregen een boete omdat ze hun plek niet met een duikvlag hadden 
gemarkeerd. Zo'n vlag is verplicht om passerende schepen te waarschuwen. 
 
Begin april raakte op dezelfde plaats een 35-jarige Belgische duiker vermist. Enkele dagen daarna stelde 
de Thoolse burgemeester Willem Nuis een duikverbod voor het hele gebied in. Dat verbod is ruim drie 
weken geleden opgeheven. De betonde vaargeul ter plekke was en blijft echter verboden gebied voor 
duikers. Volgens KLPD-woordvoerder Frans Zuiderhoek hield de controle zondag op strikte naleving van 
de duikregels geen direct verband met het recente duikongeval. Wel vaart de waterpolitie momenteel wat 
frequenter in het Zijpe, omdat het slachtoffer nog steeds niet is gevonden. Duikwater en vaargeul lopen in 
het smalle Zijpe al snel in elkaar over. [Het slachtoffer is inmiddels gevonden. Red.]. 

vuurkooltje 



 19

 
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   
 

 
Training woensdag:      10-09-2008 t/m 20-05-2009: gevorderden, 20:15 – 21:15 uur 
    08-10-2008 t/m 22-04-2009: opleiding, 21:15 – 22:15 uur 
Vrij zwemmen zondag: 14-09-2008 t/m 17-05-2009: 12:30 – 13:30 uur 
 

   
Zaterdag      6 sep Bootduik Kattendijke (oud gemaal), Kon. Julianahaven, 12.00 uur 
Zondag      7 sep Hans Verkooijen Wandeling: excursie Goese Sas, met aquarium, 14.00-16.00 uur 
Maandag    15 sep Deadline oktober-Luchtbel 
Zondag       28 sep Hans Verkooijen Wandeling, Neeltje Jans, 14.00 uur 
Maandag    13 okt BestuursLedenVergadering 
Maandag    27 okt Algemene LedenVergadering, Clubhuis, 20.00 uur 


