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Je hoort ons niet mopperen: onze kopijmap is goed gevuld. Maar als altijd is de map na het vullen van 
een Luchtbel al weer (bijna) leeg, dus alle kopij is zeer welkom! 
Wat speelt er in DTZ? We kunnen nog deelnemen aan twee bootduiken op de Oosterschelde. Onze 
voorzitter heeft een specialty droogpakduiken in de aanbieding. Binnenkort zullen we van Adriënne wel 
de data van de cursus digitale fotobewerking meekrijgen (zie de vorige Luchtbel). Vanaf 16 september 
kunnen we weer in het zwembad terecht. Chris gunt ons een kijkje in zijn logboek, Elly biedt ons een 
kijkje achter de schermen van een bootduik, Peter is bijna 1-sters, Roel viert zijn 500

ste
 duik-jubileum7 

Onze leden beleven allerlei avonturen. Er zijn weer twee kansen om actief een bijzondere bijdrage aan 
ons club te leveren: als secretaris of als penningmeester. En op landelijk en provinciaal niveau zijn de 
staalslakken ‘hot’. Voldoende stof tot schrijven dus.  
Na de viswijzer in de vorige Luchtbel, leek het ons gepast om ook de vissen tegemoet te komen met een 
duikersgids. Van de rubriek ’t Snorkeltje hebben we afscheid genomen: het idee achter de rubriek was 
het snorkeltje steeds, als een estafettestokje, door te geven aan een volgende schrijver, maar de ontvan-
ger bleek daar niet altijd gelukkig mee en wist het nuttige hulpmiddel soms zelf zoek te maken. Dat werkt 
natuurlijk niet. Deze keer ook geen muts in ons clubblad. Begrijpelijk, want de temperatuur was er niet 
echt naar deze zomer. Maar het wordt weer herfst. Wie leent zijn/haar hoofd voor de DTZ-muts? Die 
muts past ons echt allemaal! We hopen er in de volgende editie van de Luchtbel weer een te mogen 
aanschouwen.  
Alle schrijvers en schrijfsters heel hartelijk dank! Graag ieders vakantieverhalen en andere 
interessantigheden voor 21 september naar een van de redactieleden. En ga je nog weg: fijne vakantie! 
 
Arjo, Dick, Margreet, Marian en Veronica 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

1 Colofon 
2 Van de redactie / Verjaardagen / Inhoudsopgave  
3 Van de voorzitter 
4 Specialty droogpakduiken / ‘Alleen duiken’ tijdens 

   verenigingsduiken / Vacature secretaris 
5 Vacature penningmeester / Tentoonstelling ‘Ocean sensation’ 
6 Stort staalslakken7 / CDA wil opheldering7 
7 Demonstratie tegen staalslakken / Dwergvinvis in W.schelde  
8 Knuffelen met acht armen / Frisse zeelucht in een fles 
9 Spoorboek naar de bodem 
10 Duik in haven niet tolereren / Explosief ontploft in hand duiker 
11 Uit het archief opgedoken / Zwembadtijden 2009-2010 
12   Roel zijn vijfhonderste7     
14   Uit het logboek van Chris Spoor / Mentorenlijst 2009  
15   Bootduik Kulkenol 3 (fotoreportage Elly Boerbooms)  
16   Bijna 1-sters duiker (Peter de Groot) 
17   Duikersgids voor de vissen 
19   De vullerslijst / Mutaties / Agenda             

September 2009: 
  5 – Eric van Loenhout 
10 – Henk Jobse 
12 – Leon Joosse 
13 – Martin Wattel 
21 – Yvonne Souisa-Vlam 
23 – Dianka Zuiderwijk 
24 – Adriënne Withagen 
 

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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Eind augustus alweer7 en dat wil dus zeggen dat het winterseizoen aanbreekt. En dus ook 
de zwembadtrainingen weer hervat worden. Eerstdaags hebben we als trainingscommissie 
een vergadering om een planning te maken voor de trainingen op woensdagavond.  

 
We willen in ieder geval gaan proberen om de persluchttrainingen 
op de laatste woensdag van de maand iets meer diepgang te 
geven en dus ook iets interessanter te maken (als je dat zo mag 
uitdrukken). Misschien is het ook wel goed om een 
herinneringsmailtje te sturen voor deze trainingen. Voor 
uitgebreidere informatie mag ik jullie wel verwijzen naar de 
clubkrant en onze site natuurlijk.  
 
Een ander punt op het programma zal zijn het geven van 
specialty’s. In ieder geval beginnen we met ééntje, te weten 
droogpakduiken. Ook daarvoor zullen jullie een aankondiging 
krijgen 
omdat 

we met 
de 

cursiste
n dan 2 

uur in het zwembad bezig zullen zijn en dus een 
aantal mensen onder water aan het oefenen is. 
En niet te vergeten7 er zullen ook weer twee 
introductie-avonden gepland worden. Dus 
mochten jullie nog mensen weten die interesse 
hebben.. verwittig ze maar alvast, of beter: maak 

ze enthou-
siast om deze 
avonden te 
bezoeken! En als laatste willen we proberen om een intro-avond te 
organiseren voor onze sponsors / adverteerders. Deze mensen zijn 
hard nodig om ons clubblad financieel rond te krijgen, dus deze willen 
we een intro-duik aanbieden voor al hun steun. En daar zullen we jullie 
als leden dan ook weer bij nodig hebben om te assisteren. 
 
Als bestuur hebben we ondertussen niet stil gezeten. We zijn door een 
aantal omstandigheden met onze neus op de feiten gedrukt dat een en 
ander niet echt 
optimaal werkte. Dit 

resulteerde wel eens in het uitstellen van een 
bestuursvergadering met enkele weken omdat niet 
iedereen aanwezig kon zijn. Daarom hebben we de 
statuten er nog eens bijgehaald en aldus de taken even 
“gereshuffeld”. Aldus bestaat het bestuur nu uit een 
voorzitter, secretaris, penningmeester, materiaal-
commissaris en hoofdtrainer. Op die manier willen we 
proberen om wat slagvaardiger voor de dag te komen, 
maar voor de praktische zaken zullen jullie als leden er 
verder weinig van merken. Wel wil ik jullie nog 
attenderen op de vacatures voor secretaris en 
penningmeester. Door allerlei privé-omstandigheden 
zien de huidige mensen zich genoodzaakt om hun 
functie vacant te stellen. Dus hebben jullie interesse, 
laat maar horen! 
 
De bubbels, Renaat 
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Beste mensen, 
  
Zijn er onder jullie die nog interesse hebben in een 
specialty droogpakduiken?  
 
Graag even een reactie, en tevens aangeven of je het 
cursusboek en de brevetregistratiekaart wil hebben. De 
kosten zijn € 14,95 exclusief verzendkosten (maar we 
maken er weer een pakket van, dan worden deze niet zo 
hoog). 
  
De theorie willen we dan ergens begin september doen en 
een avondje oefenen in het zwembad. 
Daarna volgen een paar oefenduiken in buitenwater. 
 
Met vriendelijke groeten,                                      Renaat Burggraeve 
 

 
BESTUURSBESLUIT  
 
Beste leden, 
 
Incidenteel ontvangen wij berichten dat er tijdens verenigingsduiken alleen wordt 
gedoken. 
 
Hoewel de NOB over dit ‘alleen duiken’ geen duidelijk standpunt meer inneemt (de verantwoordelijkheid 
ligt immers bij de duiker zelf) hebben we als bestuur toch gemeend om hierin wel duidelijk standpunt te 
moeten innemen. 
Redenen voor deze beslissing is dat we de Vereniging op geen enkele wijze willen blootstellen aan 
claims op evt. aansprakelijkheid en slechte ‘verhalen’ in de media n.a.v. een incident. 
 
Vanaf heden is het dan ook tijdens verenigingsduiken NIET meer toegestaan om op welke wijze of onder 
welke benaming dan ook alleen te duiken. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan hiervan (in het kader van 
specialties of opleiding) met goedkeuring vooraf door het bestuur worden afgeweken. 
 
Het bestuur. 

 

  
 
 

 
Zoals aangegeven tijdens de afgelopen Voorjaar-ALV en in 
een eerdere editie van De Luchtbel, heb ik besloten mijn 
taken als secretaris m.i.v. de Najaars-ALV 2009 neer te 
leggen. Helaas heeft er tot nu toe niemand gereageerd op de 
oproep tot het aanmelden als kandidaat voor deze functie. 
Om de continuïteit van het dagelijks bestuur van DTZ na 
oktober te handhaven, doe ik hierbij namens het bestuur 
nogmaals een beroep op jullie om je voor deze functie 
kandidaat te stellen. 
 
Het is een enerverende taak die (buiten de vergaderingen) 

gemiddeld een uurtje of 3 per maand van je tijd kost. Hieronder heb ik getracht een opsomming van de 
taken van de secretaris te geven. Mocht je interesse hebben dan kun je natuurlijk altijd contact met me 
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opnemen, zodat ik het e.e.a. van de secretaris-taken verder kan toelichten.  
 
Wat zijn de taken van de secretaris? 

• Registreren en zorg dragen voor opvolging van inkomende en uitgaande correspondentie. 

• Opstellen van agenda en notulen van Bestuursledenvergaderingen (6 keer per jaar) en Algemene 
Ledenvergaderingen (2 x per jaar). 

• Deelnemen aan bestuursvergaderingen (6 x per jaar). 

• Zorg dragen voor de samenstelling van het Jaarverslag van Duikteam Zeeland.  

• Controleren / aansturen van de dagelijkse werkzaamheden van het bestuur. 
 
Met vriendelijke groeten,       Ivo Legein, secretaris 

 
Na een periode van drie jaar heb ik besloten mijn taak als penningmeester neer te leggen. Per Voorjaars-
ALV 2010 hoop ik de taak over te kunnen dragen aan een opvolger.  
 
Het beheren van de kas heb ik altijd met plezier en inzet gedaan, maar ik voorzie dat ik mijn tijd vanaf 
november hard nodig heb aan privé-zaken. Er is namelijk een tweeling op komst en die zal (als ik de 
geluiden om me heen hoor) zeeën van tijd vergen. Voor mij is het dan ook niet wenselijk dat er nog 
verplichtingen liggen, die mogelijk lastig in te passen zijn. Als je een taak binnen een vereniging op je 
neemt, dan moet je dat ook goed doen/kunnen doen. Penningmeesteren is en blijft een terugkomende 
taak, waar je toch even de tijd voor moet nemen, om te voorkomen dat dit niet gaat lukken is het beter 
voorzorgsmaatregelen te treffen.  
Natuurlijk is er dan direct een opvolger nodig, dus bij deze de oproep: Wie biedt zich aan??? 
 
Wat zijn de taken van de penningmeester? 

• Tweewekelijks/maandelijks bijhouden van betalingen. 

• Registreren van de inkomsten en uitgaven (via programma). 

• Incasso’s van de maandelijkse en jaarlijkse contributie. 

• Bestuursvergaderingen (6 x per jaar) bijwonen. 

• Wanbetalers en vergeters informeren.  

• Opstellen van een begroting. 

• Opstellen van de jaaroverzichten. 

• Contacten met materiaalcommissaris m.b.t. financiële 
afwikkeling materiaalonderhoud/verhuur. 

 
Wat moet je kunnen?  

• Beetje inzicht in Excel. 

• Beperkt financieel inzicht. 

• Iets voor de club willen betekenen. 
 

Met vriendelijke groeten,           Marnix Poelman, penningmeester 
 

 
        
 
 

Nederlands bekendste onderwaterfotograaf Peter Verhoog 
exposeert in Muzee Scheveningen van 4 juli t/m 25 oktober 
2009. Door het ontwikkelen van een heel specifieke stijl van 
fotograferen, waarin de belichting de hoofdrol speelt, heeft 
Peter Verhoog zich onderscheiden van de massa. 
 
Zijn werk – 50 spectaculaire kleurenfoto’s op het formaat 60 
x 90 cm en 100 x 150 cm - hangt deze zomer in de 
maanden juli, augustus, september en oktober in het 
Muzee. 
 
De tentoonstelling neemt de kijker mee op een tocht door 

de wereldzeeën, langs de grote rovers van de oceanen naar de koraalriffen met hun kleurrijke bewoners 
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tot de fascinerende vormen en dieren in het open water. 
   
Muzee Scheveningen is in 2006 ontstaan uit de fusie van Museum Scheveningen en het Zeemuseum. In 
dit Museum komt u alles te weten over het leven van, op en in de zee. Natuur en cultuur, samengebracht 
onder één dak. Ontdek hoe men leefde aan boord van een bomschuit en daal af in de ijskoude duisternis 
van de diepzee. Wellicht ook nog leuk om te combineren met een bezoek aan Sea Life Scheveningen 
(Strandweg 13 aan de Boulevard). 
 
Muzee Scheveningen, Neptunusstraat 90-92, 2586 GT Den Haag.  
T 070-3500830, F 070-3549980, E info@muzee.nl  
 
 
 
 
 
Door Marcel Modde. Gelezen in de PZC van 10 augustus 2009. 

 
SEROOSKERKE (S) - Of het gebruik van staalslakken in de Oosterschelde op de langere termijn effect 
heeft op het milieu, blijft vooralsnog speculeren. Zowel opdrachtgever van de vooroeverversterking 
Rijkswaterstaat, deskundigen én het bestuur van het Nationaal Park (NPO) tasten bij gebrek aan 
onderzoek in het duister.  
Toch is dat geen reden om het zekere voor het onzekere te 
nemen en te kiezen voor een duurder materiaal als breuksteen. 
Woordvoerder Edwin de Feijter van Rijkswaterstaat benadrukt dat 
het gebruik van staalslakken voldoet aan de 14 jaar oude 
milieueisen. Dat is ook het antwoord dat het Tweede Kamerlid Ad 
Koppejan kreeg van de minister. Bovendien betekent het gebruik 
van breuksteen volgens De Feijter een kostenverhoging van zo'n 
zeventig procent. "Ons budget is niet van elastiek. Het is heel 
makkelijk om te zeggen gooi er wat extra geld tegenaan. " 
 
Vissers en duikers voorzien een drastische verarming van het 
dieren- en plantenleven op de tien locaties waar de slakken 
(kleine steenklompen) worden gebruikt om de dijken onder de 
waterlijn te verstevigen. In totaal gaat het om een strook van bijna 
tien kilometer, die voor 2012 wordt aangepakt. "Een afwisselend 
landschap van zand, slik, een veenlaagje en breuksteen, (typisch Oosterschelde) zorgt voor een 
gevarieerd leven. De ene soort trekt de ander aan. Dat wordt dus minder", stelt gerenommeerd 
onderwaterfotograaf Ron Offermans beslist. "Vergelijk het met het dempen van grote delen van De 
Biesbosch om er grasvelden van te maken. Ook natuur, maar uiteraard met veel minder diversiteit. Als 
die plannen er zouden komen, zou heel Nederland op z'n achterste benen staan." 
 
Onbekend is welk milieueffect een hoger ijzergehalte op termijn heeft, omdat het materiaal in zout water 
niet eerder is toegepast en onderzoek ontbreekt. In het Haarlemmermeer leidde het gebruik van slakken 
in 2001 tot massale vissterfte. In 2005 bleek ook de waterhuishouding in sloten in Hoogezand-
Sappemeer, Hoorn en Akkrum ernstig verstoord. Maar dat is zoet water, voert Rijkswaterstaat aan. Niet 
te vergelijken met uitloging van staalslakken in een hard stromende Ooster- en Westerschelde. Het NPO-
bestuur spiegelt zich aan het antwoord van de minister en kan slechts afwachten, zegt secretaris Frans 
van Pelt. " Maar zorgen over soortverarming hebben wij ook." 
 
 
 
 
 
Door Marcel Modde. Gelezen in de PZC van 20 augustus 2009. 
 

MIDDELBURG – De CDA-fractie in de Staten van Zeeland wil van het dagelijks provinciebestuur 
opheldering over het storten van staalslakken in de Ooster- en Westerschelde. De coalitiepartij wil de 
verzekering dat er op korte én lange termijn geen ‘negatieve effecten voor de natuurwaarden in deze 
gebieden’ zal optreden. 
Ook trekt het CDA-Statenlid Ad Lijmbach in twijfel of de provincie er verstandig aan heeft gedaan de 
materiaalkeuze voor de vooroeverversterking door Rijkswaterstaat open te laten. Hij is benieuwd of 
Gedeputeerde Staten de vergunningen zouden hebben verleend, als Rijkswaterstaat vooraf had 
aangegeven staalslakken te gaan gebruiken. Lijmbach wil verder weten wat GS vinden van het verzoek  
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dat is ingediend door de Stichting Submarines. De stichting wil dat Rijkswaterstaat alsnog een 
milieueffectrapportage (mer) opstelt voor de werkzaamheden in de Ooster- en Westerschelde. 
 
De berichtgeving over het gebruik van staalslakken heeft geleid tot een storm aan protest op de 
internetsite van de PZC en diverse duikforums. Ook de petitie op duikeninbeeld.tv is de eerste dag al 
door meer dan zeshonderd mensen ondertekend en verstuurd naar GS, aldus initiatiefnemer Erik Leisink. 
In de petitie wordt gevraagd om stopzetting van de werkzaamheden en een ‘mer’.  
 
 
 
 

 
 
Gelezen op de PZC-website , 23 augustus 2009. 

Honderd mensen demonstreren 
tegen gebruik staalslakken 
 
ZIERIKZEE - De oproep tot een actie 
tegen het storten van staalslakken in 
de Oosterschelde heeft zondagmid-
dag 23 augustus zo'n honderd 
demonstranten op de been gebracht. 
Tijdens een vrolijke actie met een 
serieuze ondertoon 'bezetten' de 
actievoerders het fietspad van de 
Zeelandbrug bij Zierikzee. 
 
De organisatie had eigenlijk ook de 
rijbaan op willen gaan, maar 
burgemeester Rabelink van 
Schouwen-Duiveland verbood dat. 
 
De actievoerders eisen dat Rijks-
waterstaat bij het verstevigen van de 

vooroevers van de Oosterschelde geen staalslakken meer gebruikt. Die zouden de diversiteit van de 
natuur verminderen. Bovendien zijn de gevolgen op lange termijn onzeker, aldus duikers, kreeftenvissers 
en natuurliefhebbers.  
 
  
 
  
 
Gelezen op de PZC-website, 23 augustus 2009. 
 

Rottende vinvis uit de Schelde gesleept  
 
VLISSINGEN - De stuurman van een jachtje, 
dat voer tussen Vlissingen en Breskens, zag 
zaterdagmiddag wel iets heel vreemds voorbij 
drijven: een dwergvinvis in verre staat van 
ontbinding. 
Strandwacht Albert Dijkstra werd erbij gehaald 
om 'de berg rottend vlees' weg te halen, 
voordat het zou aanspoelen op het Badstrand. 
"Aan een sleeptouw achter de reddingsboot 
hebben we het gesleept naar een stil stukje 
strand bij Ritthem. Het was nog een jonkie, 
maar wel al vijfenhalve meter lang. En hij stonk. Het was al een dag of veertien dood." 
Het kolossale kadaver is later opgehaald door Belgische biologen. Die doen mogelijk onderzoek naar de 
doodsoorzaak ervan. 
 
Dwergvinvissen zijn zeldzaam in de Westerschelde. In 2001 werd de laatste gesignaleerd. Die verdronk 
in de Sloehaven, in Vlissingen, omdat hij vast zat tussen palen en de kademuur. Bruinvissen en 
witsnuitdolfijnen spoelen wel regelmatig aan. Zij raken dikwijls verstrikt in visnetten.  
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Door Koos Dijksterhuis. Gelezen in Trouw van 5 februari 2009. 
 

Een kennis vertelde dat hij in Japan inktvis at. Ze waren met hun 
zevenen. De ober bracht een levende inktvis en knipte boven elk bord 
een kronkelende arm af. Het lijf keerde met de overgebleven kronkelende 
arm terug naar de keuken. De verteller bracht de kronkel naar zijn mond 
voor een rauwe hap. “Zap!” De inktvisarm zoog zich met een zuignap 
vast aan zijn ene, vervolgens aan zijn andere wang. Er bleven 
zuigzoenen achter.  
 
Bioloog Henk-Jan Hoving promoveerde laatst in Groningen op het seks-
leven van pijlinktvissen. Die hebben acht armen en twee tentakels. 
Hoving vertelt dat iemand in Japan na het eten van inktvis geopereerd 

moest worden, omdat een spermatofoor 
zich in zijn keel genesteld had. Japan, altijd 
Japan.  
 
Een spermatofoor is een zak zaad. Een 
inktvismanne-
tje van de 

soort 
Moroteuthis 

ingens vuurt 
zo’n zak op 
een vrouwtje 
af. Ze zou de 
zak af kun-

nen schudden, maar de spermatofoor klampt zich als een aliën vast aan de huid en geeft een 
huidoplossend enzym af, dat de toegang ontsluit.  
 
Een andere soort, Taningia danae, bijt vrouwtjes lelijk in de 
nek. In de vijf centimeter lange snede deponeert hij zijn 
pakketje sperma. Hoving onderzocht twaalf soorten 
pijlinktvissen, van een dwergje van 2,5 millimeter tot de 
reuzenpijlinktvis formaat autobus. Nu fabrieksschepen de 
diepzee leegvissen, lees je wel eens dat zo’n gigant van 
honderden of duizenden meters wordt opgeduikeld. Hoving 
sneed zulke onfortuinlijke reuzen open, tot zijn oksels in de 
weekdieren graaiend. Als een mannetje in de onmetelijke, 
pikdonkere diepzee eindelijk een vrouwtje vindt, omhelst hij 
haar met acht armen en twee tentakels. Zijn 90 centimeter 
lange orgaan injecteert haar met zoveel mogelijk 
zaadpakketjes, die onderhuids wachten tot ze haar periode heeft. 

      
Door Marcel Modde. Gelezen in de PZC van 16 juli 2009. 

Lege flessen worden gevuld met gewone buitenlucht die door een compressor wordt aangezogen. 
Een golden retriever ligt pontificaal voor de ingang lekker loom te zijn. Van enig bijtgevaar is geen sprake. 
De zevenjarige Dany kijkt niet op of om wanneer de klanten langs hem heen stappen. Hooguit om even 
te vissen naar een vriendelijke aai over z'n kop. ,,Onze deurmat'', grijnst Marloes Otten van Duikcentrum 
Dolphins. 
 
De winkel serveert frisse zeelucht in een fles. Tien liter voor tweeëneenhalve euro, gevuld in luttele 
minuten. Eén van de meerdere vulstations die Zeeland rijk is, dus dáár moet Dolphins het niet van 
hebben, realiseerden Marloes en haar partner in zaken en liefde Remco Stroet zich toen ze in 1999 hun 
duikcentrum aan de Markt in Brouwershaven openden. 
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"Zeeland moet zich te allen tijde onderscheiden in kwaliteit, rust en ruimte", legt Stroet uit hoe de 
provincie binnen de Europese markt kan concurreren met tropische oorden. "Een weekje duiken in 
Zeeland moet net zo aangenaam kunnen zijn als een week in Egypte of een ander mooi buitenland. We 
hebben hier ook alles: genoeg accommodaties, perfecte duiklocaties én de Zeeuwse zon."  
 
Dolphins is gehuisvest in een 139 jaar oud pand, de vroegere houtzagerij van de smalstad. Otten en 
Stroet hebben hun centrum zo opgezet, dat ook niet-duikers ongegeneerd kunnen neuzen tussen het 
overwegend neopreen. Achter de rekken met duikpakken, maskers, vinnen, ademautomaten en 
aanverwante apparatuur zoals polscomputers die de duikdiepte, duur en luchtvoorraad aangeven, is een 
aparte hoek ingeruimd voor badmode, zomerschoeisel en vrijetijdskleding. In dat laatstgenoemde 
segment heeft Dolphins ook een eigen merk 
geïntroduceerd: Saltwater, shirts en petjes met één 
of meer jolige kreeften als beeldmerk, een opdruk 
die verwijst naar duiken in Zeeland. 
 
,,Het vult elkaar aan'', zegt Stroet over het 
assortiment waarmee Dolphins zich onderscheidt 
van andere duikcentra in de provincie. ,,Een duiker 
komt hier zijn fles vullen en that's it. Hij koopt niet 
iedere keer een nieuw jacket. In het seizoen bestaat 
een belangrijk deel van onze klanten uit duikers en 
watersporters. Die kunnen praktisch voor onze deur 
aanleggen. In het hoogseizoen zien we vooral 
toeristen die wel eens méér willen zien van Zeeland 
en hebben we veel introductieduiken.'' Wie de smaak te pakken heeft, kan bij Dolphins ook een 
vijfdaagse duikcursus boeken. Na een eerste verkenning in het zwembad, wordt de theorie in de 
Grevelingen bij Den Osse in de praktijk gebracht. Ook kan bij Dolphins een instructeur worden ingehuurd 
als onderwatergids, of als begeleiding van duikers die in het buitenland hun brevet hebben gehaald en 
nog onervaren zijn in de Zeeuwse wateren. Om duikers op weg te helpen, heeft Otten de 'Duikgids 
Schouwen-Duiveland' geschreven, met een beschrijving van 35 duik- en snorkellocaties in de 
Grevelingen en Oosterschelde. Volgend jaar verschijnt een nieuwe editie met álle duikplekken in 
Zeeland, inclusief de Westerschelde en het Veerse Meer. 
 
Dolphins biedt in samenwerking met omliggende vakantieparken ook arrangementen. En om de loop nog 
breder te maken, is in het duikcentrum ook het plaatselijke VVV-agentschap ondergebracht. Stroet: ,,In 
juli en augustus zijn we zeven dagen per week open. Onze vakantie vieren we in januari. Dan gaan we 
lekker duiken!''  
 

Door Marcel Modde. Gelezen in de PZC van 17 mei 2008. 

Het gemaal bij Dreischor is een duiklocatie waar met 
name op een meter of zes de Grevelingen zijn 
pracht en praal tentoonspreidt. Hoe mooi de 
felgekleurde vissen in tropische wateren ook zijn, 
bezweert Marloes Otten, er gaat bijna niets boven 
de Zeeuwse onderwaterwereld. 
Natuurlijk is de 31-jarige duikinstructeur uit 
Brouwershaven enigszins bevooroordeeld. Ze heeft 
een eigen duikcentrum, met de Grevelingen op 
steenworp afstand en de Oosterschelde als 
achtertuin. Maar dat haar wervende woorden niet 
zomaar uit de lucht zijn gegrepen, staaft ze met een 
keur aan mooie foto's (onder en boven water) in de 
Duikgids Schouwen-Duiveland. 

 
Het boekwerk omvat meer dan honderd pagina's, met in een notendop een overzicht, kaartjes en korte 
beschrijving van de aantrekkelijkste duiklocaties rondom het meest noordelijke Zeeuwse eiland. Ook voor 
wie zich liever niet laat afzakken in onbekende diepten is de gids aardig. Otten beschrijft in de 
Grevelingen tien plaatsen waar zelfs voor zwemmers met een snorkel, duikbril en een paar vinnen een 
wereld opengaat. Zoals de Dillingers, een klein schelpenstrandje tussen Bruinisse en het natuurgebied 
Dijkwater. Langs de stenen en in de wieren leven verschillende naaktslakken. ,,Op de zandbodem vind je 
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krabben, zeesterren en soms een heremietkreeft." Even een kwestie van de bijgeleverde gps-coördinaten 
op de Tom-Tom intikken en de plek laat zich eenvoudig vinden. 
 
Speciaal voor de vele Duitse gasten is de informatie in de 
duikgids tweetalig. Dat betekent in feite dat lezer met de helft van 
het pagina-aanbod toe kan. Voor duikers die al bekend zijn met 
het Schouwse onderwaterleven, biedt de ringband weinig nieuws. 
Anderzijds kan het toch ook voor die doelgroep praktisch zijn dat 
Otten zich niet heeft verloren in veel details, maar heel praktisch 
de meest voor de hand liggende route langs de bodem beschrijft. 
Een bezoek aan het gemaal bij Dreischor bijvoorbeeld is alleszins 
de moeite waard. Gewoon een kwestie van rechtuit zwemmen tot 
een diepte van zes meter en dan rechtsaf slaan. De twee houten 
pijlers doemen kort daarna in vol ornaat op, schitterend begroeid 
met anemonen in diverse soorten en kleuren. ,,Voor macro-
fotografen is dit een geweldige plek", aldus Otten. 
 
Wat de duikgids voor liefhebbers verder een leuk hebbedingetje 
maakt, is de biologische jaarkalender achterin. Iedere maand 
gebeurt er wel iets in de Grevelingen en Oosterschelde. Zelfs in 
de winter. Kijk niet gek op wanneer je in december een zwangere 
puitaal tegen het lijf loopt, of paaiende zeedonderpadden. En wie 
altijd nog eens de paring van de vlokkige zeenaaktslak heeft 
willen meemaken, moet in februari eens over de waterbodem 
speuren. Hoogtepunten in mei zijn ongetwijfeld de parende sepia's en pijlinktvissen. Maar deze maand 
[mei; red.] keren volgens de kalender bijvoorbeeld ook de zeebaarzen en pitvissen uit diepere wateren 
terug in de Oosterschelde. 
 
De Duikgids Schouwen-Duiveland kost €14,50 en is verkrijgbaar bij de duikcentra en de VVV. Otten is na 
de Academie voor Lichamelijke Opvoeding in Amsterdam professioneel duikinstructeur geworden.  
 
 
 
 
 

Gelezen op de PZC-website van 30 juli 2009. 

MIDDELBURG - Het Openbaar Ministerie in Middelburg 
maakt zich hard voor handhaving van het duikverbod in 
haventjes. 
Na de zomer dient de zaak in hoger beroep tegen de 
uitspraak van de kantonrechter die twee duikers in gelijk 
stelde en hun boete vernietigde. De duikers waren 
ondergedoken in de oude veerhaven van Anna Jacobapolder 
om te kijken bij de hangcultuur-mosselen. 
 
Volgens officier van justitie W. Smeenk komt de veiligheid in 
het geding wanneer het verbod in bepaalde gevallen wordt 
losgelaten. De haven staat nog steeds als dusdanig 

opgenomen in het bestemmingsplan. Dat staat ieder moment scheepvaart toe en dus moet er geen 
gewenning optreden van duiken kan, motiveert Smeenk het verzet van het OM. 
 
 
 
 
 
Gelezen op de PZC-website van 17 juli 2009. 

 
OOSTVOORNE (ANP) - Een duiker is woensdag gewond geraakt doordat een explosief dat hij had 
opgedoken in het Oostvoornse Meer, in zijn hand ontplofte. Hij liep brandwonden op. De gemeente 
Westvoorne en het Waterschap Hollandse Delta waarschuwen duikers geen verdachte voorwerpen in het 
meer op te pakken. 
Duiken in het Oostvoornse Meer is op zich niet gevaarlijk en eerder zijn geen explosieven naar boven 
gehaald. Het is nog niet duidelijk hoe het woensdag ontplofte explosief in het Oostvoornse Meer is 
gekomen en of er nog meer soortgelijke explosieven in zitten. Onderzoek moet dat uitwijzen. 
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Door Leon Joosse 
 
Dit maal een verslag uit de Luchtbel van oktober 1979: Oosterschelde / 
Kattendijkse dijk 
 
Op een mooie rustige zonnige, windstille, droge, zwoele, zomeravond, 
hehehe, hebben 5 personen nog een duikje in de Oosterschelde gemaakt. 
Ja, maar de Oosterschelde is zo groot, om iets duidelijker te zijn, bij de 
Kattendijkse dijk, bij een in aanbouw zijnde uitwateringssluis7 Het tij was zo 
rond half negen, dus half acht weg. Nog even omkleden op de dijk, wel snel 
je pak aan doen, anders werd je opgevreten door de muggen. Er zijn er dan 
ook enkele met het pak mee ingegaan.  
 

Bij het te water gaan langs een helling begroeid met klappers was het uitkijken geblazen. Aan het eind 
van de stenen stapten we op een modderbank waar je tot je enkels en soms hoger in weg zakte. Een 
meter of 10 uit de kant ging het bijna steil naar beneden tot een diepte van door de 40 meter. Wat wel te 
verwachten was, het zicht, veel zweefvuil maar ja we zaten ook met hoge tijen.  
 
Wat we gezien hebben waren de anemonen, 
maar niet zo mooi en groot als op een ander 
stekje in de buurt. Kleine visjes, platvis niet 
groter dan 2 cm en nog meer van dat kleine 
spul. Na een klein half uur begon de vloed door 
te zetten en werden we het water uitgedreven. 
We vonden ook nog een ankertje maar dat bleek 
van een plaatselijke visser te zijn, dus dat 
hebben we maar laten liggen.  
 
Nog even door de modder banjeren, de klappers 
overwinnen en boven stonde we weer. Bij het 
omkleden werden we weer weggedragen door 
vliegjes en muggen, dus je kunt je wel voostellen dat we vrij snel in de kleren zaten. 
Het plan om nog een afzakkertje te gaan halen werd nog geopperd en gingen de richting van een café 
op. Plotseling bleek de dijk op te houden met bestaan en moesten daarom terug. Aangezien er iemand bij 
was die vroeg uit de veren moest zijn we maar naar huis gereden. 
            Ben 
 
 
 
 
 
 

 
 

Training woensdag:         
16-09-2009 t/m 26-05-2010:  
  gevorderden, 20:15-21:15 uur 
07-10-2009 t/m 26-05-2010:  
  opleiding, 21:15-22:15 uur 
 
Vrij zwemmen zondag: 
20-09-2009 t/m 30 mei 2010:  
  12:30-13:30 uur 

MEDEDELING: De driftduik op zaterdag 5 september gaat NIET door.  
Als alternatief wordt die dag een bootduik aangeboden naar O 31, afvaart 9.00 uur. 
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Roel zijn vijfhonderdste, rauwe mosselen en een jonge zeebaars 
 

Eindelijk....het is zaterdag 11 juli....bootduikdag op de Westerschelde! Roel opperde twee weken geleden 
al aan mij het idee om weer eens een duikje te gaan maken op het wrak de Noordzee, een oude sleper 
die voor de kust van Dishoek is gezonken. Of ik zin had om 
ook mee te gaan? Natuurlijk had ik zin! Ik was vorig jaar al 
eens mee geweest en herinnerde me nog goed het wrak 
waarop prachtig onderwaterleven van zeesterren en 
anemonen is komen te groeien. Een fantastische duik was 
dat! Bovendien werd me verteld dat er bij een vorige duik op 
het wrak, enkele weken geleden, ook weer zeebaarzen 
waren gesignaleerd! Ik verheugde me dus erg op de duik. 
 
Maar helaas...op 11 juli hangen er donkere wolken boven 
Walcheren, regent het met een fikse regelmaat en staat er 
een onheilspellende wind7.Helemaal niet het weer dat je 
verwacht in de zomer! Het waait zo hard en er staan zulke 
hoge golven dat de clubboot niet te water kan worden 
gelaten7dat wordt vandaag dus geen bootduik7.  
Maar7 daarom niet getreurd! Je kunt namelijk ook prachtig 
duiken in de baai van Roel en Astrid. Recht voor het 
strandhuisje van hen ligt namelijk een vliegtuig, een Junker, 
een kleirichel vol met onderwaterleven en overgebleven 
resten van het Sepia 2009 project. Genoeg te zien en te 
ontdekken dus! Daarom besluiten Jorik, Martijn en ik om toch 
gewoon met onze duiksets naar Dishoek te gaan. Ik had 

weinig zin om nat te worden en Jorik raadt me aan om mijn 
duikpak thuis al aan te trekken. Zo gezegd zo gedaan, ik 
dacht dat het niet dat het zo op zou vallen en het was wel 
lekker warm dat neopreen.... Mis! Het viel wel op! Mijn 
nieuwe buren stonden bij het inladen van de spullen in de 
auto al naar mij te grijnzen en later zag ik 
medeautomobilisten toch wel twee keer kijken naar mijn 
bijzondere outfit... gelukkig is de afstand Mortiere – Dishoek 
niet zo groot en waren we snel op de plek van bestemming. 
 
Aangekomen bij Dishoek bouwen Jorik, Martijn en ik onze 
duiksets bij de parkeerplaats op. Dat scheelt weer kleren 
sjouwen die nu toch alleen maar nat worden. Niet veel later 
komen Marian en André ook aan. Marian heeft een taart bij 
zich van de Hema7 Is er iets feestelijk aan de hand7? 
Hebben we een verjaardag gemist?!  Marian licht ons al 
snel even in: nee er is niemand jarig, blijkt dat Roel vandaag 
na de duik zijn vijfhonderdste duik mag loggen! Had hij 
helemaal niets over gezegd! Alleen Astrid, Marian en Jaro 

wisten ervan en hebben samen wat plannetjes gesmeed om Roel te verrassen...  
 
Met de duiksets op de rug klimmen Jorik, Martijn en ik het duin weer over. Op het strand aangekomen 
regent het pijpenstelen en giert de wind. Al snel komen ook Marjon en Rinus met opgetuigde duiksets het 
duin over. Roel en Astrid waren al op het strand, net als Jaro. Als iedereen zijn set heeft opgebouwd 
kunnen we snel te water. Beneden is het waarschijnlijk beter dan boven7 
 
Al snel komt de eerste verrassing voor Roel. Als hij zijn duikset wil gaan halen blijkt deze al te zijn 
opgebouwd en hangen er ballonnen aan met vijfhonderd erop! Dat hebben Marian en Astrid snel even in 
elkaar geknutseld. Gezamenlijk, en Roel met de ballonnen aan zijn fles, gaan we om 10.00 uur te water. 
Wat de meeste van ons op dat moment niet weten is dat Jaro onder zijn duikvest 3 knalroze cijfers (een 
vijf een nul en een nul) meeneemt in de hoop dat hij eerder bij de Junker is dan Roel. Plan is namelijk dat 
Roel de roze letters vind op de motor van de Junker. Helaas7zo blijkt na de duik was Roel samen met 
Astrid eerder bij de Junker dan Jaro en Marjon en vindt het feestvarken de cijfers pas de volgende dag 
als hij weer een duik maakt. Maar nu weer even terug naar de zaterdagduik. 
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Ik duik die dag voor het eerst met Rinus, hij vertelde me nog even voor de duik dat hij nog nooit op dat 
stuk in de Westerschelde had gedoken en ik was even bang dat we misschien de Junker mis zouden 
zwemmen. Zeker omdat hij vroeg of ik de duik wilde leiden7 We besloten om het in overleg te doen. En 
dat ging erg goed! Rinus bleek een erg ervaren buddy en de duik ging zeer voorspoedig. Na zo’n tien 
minuten gezwommen te hebben komen we aan bij de motor van de Junker. Zo te zien zijn anderen ons al 

voor geweest want hij ligt mooi ontbloot van het zand, zodat alle onderdelen zichtbaar zijn. Fantastisch! 
Na uitvoerig alles bekeken te hebben wordt de duik voortgezet richting Sepia Garden. Daar aangekomen 
zien we nog een aantal tipi’s en een hoop eitjes... met kleine sepiatjes erin!! Dat wordt volgend jaar dus 
weer een goed Sepiaseizoen... Ze hebben goed hun best gedaan! Langzaam zetten we onze expeditie 
voort en zien opeens een prachtige zeebaars voorbij zwemmen. Wat een geluk dat we die ook nog zien! 
En dan ook nog van zo dichtbij! We besluiten de kleirichel nog wat af te speuren en zien prachtige tongen 
in het zand. Een oog, twee oogjes en floep....weg issie! We zwemmen verder en zien grote rood-
gekleurde noordzeekrabben, kreeften in allerlei formaten, zeesterren, kleine krabbetjes, mosselen en 
oesters. 
Op de terugweg komen we zelfs wat kleine bosjes met losgeraakte mosselen tegen. Rinus zag dat ook... 
Hij keek me even aan en greep al snel naar zijn duikmes... Ik hoorde mezelf nog denken: ‘Wat doettie 
nou?’ Toen zag ik dat hij snel zijn ademautomaat uitdeed en een rauwe mossel opslokte... en 
nog een en nog een.. Zo te zien smaakten ze goed maar ik heb er toch maar even voor 
bedankt!  Proestend van het lachen kom ik even later weer boven. Het was een 
prachtige duik vol met verrassingen en een super zicht. 
 
Een tijdje later komen een voor een de andere buddyparen 
ook weer boven. Het weer is nog steeds slecht maar de zin bij 
iedereen is opperbest. Het was een mooie duik maar het 
feest blijkt nog niet voorbij.... Omdat er een 
bootduik gepland stond heeft Marian kaartjes 
gemaakt die aan de ankerlijn gehangen 
moesten worden met felicitaties als: "Bedankt 
dat we met je mee mochten", "Je 
vijfhonderdste duik met je nieuwe camera" 
en "Gefeliciteerd met je vijfhonderdste!!". 
Maar omdat de bootduik wordt gecanceld  
kunnen de kaartjes natuurlijk niet aan de ankerlijn 
opgehangen worden. Daarom hebben Maxim en Floris terwijl 
wij aan het duiken waren de kaartjes aan het strandhuisje 
gehangen, wat weer een verrassing oplevert als iedereen later het 
water uitkomt.  
 
Als iedereen weer omgekleed is worden we in het strandhuisje getrakteerd op 
een slagroomtaart met daarop een foto van Roel van de basking shark. Een erg leuke 
ochtend en een erg leuke ervaring, die schrijf ik er weer bij in mijn logboek! 
           Annick Creemers  
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Uit het logboek van Chris Spoor   
 
Sinds wanneer duik je en wat was je eerste duik? 
Ik ben begonnen met duiken in 1989 en de eerste duik was in het Veerse Meer 
op 24 mei 1989. 
 
Hoeveel gelogde duiken heb je? 245 duiken 
 
Waar, in welke landen heb je zoal gedoken?  
Nederland: Veerse Meer, Grevelingenmeer, Oosterschelde, Beerta/Tynaarlo/Zuidlaren (Groningen), 
Westerschelde. Spanje: Estartit (Middellandse zee). Egypte: Hurghada, Dahab (Rode Zee). Tenerife: 
Atlantische Oceaan (zo heet dat watertje daar toch?). 
 
Wat is jouw meest bijzondere en dierbare duik uit je logboek?  

Ik denk dat het mijn eerste duik was in het buitenland in Spanje, Estartit 
op 30 april 1995. Het was mijn 44e duik, 24 m diep met een duikduur 
van 35 min. Wat me nog het meest bijstaat was het zicht! Je kon 
gewoon de bodem zien vanaf de boot, je zwom dan naar de bodem en 
dan zat je gelijk op 24 meter. Het leek alsof je in een aquarium aan het 
duiken was. Ik weet niet meer wat ik allemaal gezien heb, maar ik kan 
me alleen nog maar het zicht herinneren en het duiken zonder 
computer, gewoon de decompressietabel mee en goed opletten. 
 
Wat was je kortste of langste duik ooit en hoe kwam dat? 
De kortste duik was bij de Plompe toren op 1 mei 2004. Die duurde 
maar 6 minuten door ontzettend slecht zicht. Je zag werkelijk geen hand 
voor ogen!!    
 
En tot slot: welk waterdier heeft het meeste indruk op je gemaakt? 
Ik vind pijlinktvissen wel heel erg mooi.    

 
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 
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Een foto-impressie 
 
van  
 
 
Elly 
 
Boerbooms 
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Nog één keer een stukje op kompas zwemmen en het is binnen, het 1* NOB-diploma!  Eigenlijk had dat 
al eerder gekund, maar er moest eerst een kompas geregeld worden. Dankzij marktplaats kan de 
opleiding bij DTZ nu echt afgerond worden. 

Het begon allemaal ruim een jaar geleden. Op 
vakantie in Cuba had ik met een paar vrienden 
besloten eens een duik te maken. Bij de lokale 
duikschool in St-Lucia hebben we een introduik 
geboekt. Omdat de instructeur zelf geen auto had, 
gingen we met onze huurauto een stuk rijden en 
bij een verlaten stuk strand gingen we te water. 
Het bleek een locatie met een behoorlijk wrak te 
zijn, dat begon op 9 meter tot 20 meter diep. 
Uiteraard mochten we niet veel dieper dan 12 
meter, maar zo konden we het toch nog een 
beetje van dichtbij bekijken. De onderwaterwereld 
met al zijn kleurige visjes en koraal smaakte naar 
meer en een week later hebben we in Tulum, 

Mexico, nog een duik gemaakt.  
 
Toen ik hoorde dat DTZ in januari weer 
zou starten met een opleiding, was het 
besluit snel genomen en heb ik me 
opgegeven om mee te doen. Maar zou het 
Zeeuwse koude en donkere water wel leuk 
zijn, en een duikteam wat moet je daar 
eigenlijk van verwachten?  
 
Als snel bleek dat de club veel enthousi-
aste leden heeft en dat je na de les niet 
gelijk naar huis hoeft, want er zijn altijd wel 
mensen die nog even blijven napraten. Met 
al die spannende duikverhalen werd ik 
steeds nieuwsgieriger hoe het buiten 
duiken hier nou zijn. Ondertussen 
vermaakten we ons nog met de lessen in het zwembad en werden we steeds vaardiger. Vooral de les 
waarbij we geblinddoekt van fles naar fles moesten zwemmen was erg spannend maar maakte ons wel 
vertrouwd met de apparatuur en de eigen zwemkwaliteiten. 

 
In april was het dan eindelijk zo ver dat we de eerste buitenduik 
gingen maken. De kou bleek gelukkig heel erg mee te vallen en met 
de lamp van Erik was er ook nog van alles te zien voor zover ik niet 
bezig was met het duiken zelf.  Een week later kon ik er niet bij zijn 
want er stond weer een vakantie in de planning. Gelukkig was de 
bestemming El Gouna in Egypte dus tja.. dan moet er natuurlijk ook 
gedoken worden. Mijn reisgenoten hadden bedacht ook een duik-
brevet te willen halen dus hebben we nog maar even een PADI-
cursus gedaan. Met alle theorie en zwembadlessen van DTZ was dat 
zo gebeurd en hebben we een 8-tal mooie duiken kunnen maken, 
waarbij we natuurlijk veel kleurige vissen zijn tegen gekomen, 
waaronder koraalduivels, roggen en murenes. Eén murene liet zich 
wel heel makkelijk aaien door onze gids. 
 
De eerste duik in Zeeland was daarna wel weer even wennen, vooral 
omdat deze bij de Bergsche Diepsluis was met een zicht van onge-
veer 50 cm. Geen gekleurde visjes maar veel stof en een paar 

kwallen, toch blij dat we hier een buddylijn gebruiken. Gelukkig maakten de volgende clubduiken in de 
Grevelingen en het Veerse Meer een hoop goed en kan ik toch wel de conclusie trekken dat ook duiken 
in Zeeland wel heel erg gaaf is!  
              Peter de Groot 
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Door de groeiende populariteit van de duiksport en de grote variëteit van duikers moet het voor 
de vissen heel moeilijk zijn om een onderscheid te maken tussen de verschillende soorten  

duikers. Hoe kan een vis het verschil zien tussen bijv. 
een onschuldige beginner en een gevaarlijke macho 
duiker? Daarom stellen we voor de familie  
 

Scubaciidae 
 
 
 
 
 
 
 
DE MODE KONINGIN  
 
Identificatie: Over het 
algemeen, zijn de meeste, 
maar niet alle leden van 

deze soort vrouwen. Gemakkelijk te herkennen aan de felle kleuren van 
hun vinnen, jacket, duikpak enz. Duikt vaak met oorbellen en make-up. 
Clownvis wannebee.  

Houding: “If it doesn’t com in pink, this 
lady won’t sink”  
Gevaarindicatie: Laag—Enkel voor 
toxische make-up en parfum  
Duikprofiel: Waarheen de duikleider 
wijst. 
 
 
DE MACHO DUIKER  
 
Identificatie: De meeste leden van deze soort zijn mannen, 
herkenbaar aan de vele D-ringen van hun vest, dit om explosieven en 
dergelijke te bevestigen. Ook nog door de messen aan armen en 
benen, om een snelle aanval te doen. Meestal geheel in het zwart 
gekleed (stealth-duiker).  
Houding: Seal-wannebee. Kom in mijn weg en ik doe je iets.  
Gevaarindicatie: Middelmatig--Moeilijk om te zien aankomen. Sommige 
leden zijn ook in “De jager” onder te brengen (zie verder).  
Duikprofiel: Hoe dieper, hoe liever. 
 
 
 
 
DE JAGER 

  
Identificatie: Gemakkelijk te herkennen aan 
de uitrusting. Draagt enkel zijn long-john, 
zodat de gespierde armen zeker zichtbaar 
zijn. Klein flesje om in alle gaten te kunnen 
om kreeften en dergelijke te kunnen vangen. 
Houding: Als het beweegt, is het van mij.  
Gevaarindicatie: Hoog—Vooral te vermijden 
(predator type)  
Duikprofiel: Verblijft spijtig genoeg op onze 
favoriete duikplaatsen 
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DE ONDERWATER FOTOGRAAF  
 
Identificatie: Man of vrouw, draagt 1 of meerdere 
camera’s, twee of drie flitsers, lichtmeters enz7.  
Spendeert uren aan het prutsen van zijn toestellen. 
Een beetje asociaal.  
Houding: Mijn volgende foto moet op de voorpagina 
komen van de National Geographic.  
Gevaarindicatie: Laag—Zuiver paparazzi.  
Duikprofiel: Het doet er niet toe, zolang het maar 
voor mij is. Is ook meestal zijn buddy kwijt. 
 
 
 
DE ZEN DUIKER  

 

Identificatie: Heel 

stil. Op de boot spen-

deert hij uren aan 

meditatie en ademhalingstechniek, waardoor hij weinig lucht verbruikt.  
Houding: Cool man  
Gevaarindicatie: Geen—Scuba-Budha type. Tip: Grappig om in hun 
masker te kijken naar hun ogen. Schrikken ook snel.  
Duikprofiel: Hangen meestal roerloos stil,ongeveer 3 meter boven de 
bodem. Houden van driftduiken. 

 
 
 
DE PARTY DUIKER  
 
Identificatie: Meestal dronken voor ze het water ingaan.  
Moeten later in nuchtere toestand in hun boekje zien of ze 
wel gedoken hebben. Schreeuwen ook altijd ”yee-haw” in 
hun ontspanner.  
Houding: Let’s party, dudes!!  
Gevaarindicatie: Hoog -- Deze soort staat bekend voor 
het wandelen op het koraal, het lozen van giftige gassen 
uit hun duikpak. 

Duikprofiel: 
Gekend om bij het 
afdalen te vergeten 
hun vest op te 
blazen. Je kan ze 
ontmoeten van 0-
1000 meter. 
 
 
 

 
DE BEGINNELING  
 
Identificatie: Gemakkelijk te herkennen aan Labels van de 
gehuurde uitrusting. Kleedt zich meestal uren voor de duik aan om 
op het laatste moment te ontdekken dat zijn pak verkeerd zit.  
Houding: Waw, zag jij ook die gekleurde vissen en die grappige 
planten daar beneden ?  
Gevaarindicatie: Geen -- Duikt alleen voor de ontspanning. 
Opgelet voor vallende loodgordels!!!  
Duikprofiel: Wat is dat? 
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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    

 

 
 

Uitschrijvingen: 
Egon Baldal, Thijs Borsboom, Arie de Geus, Wilbert Gideonse, 
Jan-Kees Kallemein en Arnon van de Worp. 
Het ga jullie goed! 
 
 
Adreswijziging:  
Goof Weezepoel 
Goof en Margriet: veel woonplezier op jullie nieuwe stek! 

 

 

 
 
 
 
 

Zo 30 aug   Bootduik Sleepwrak Tholensche Gat; afvaart 10.00 uur 
Za 5 sep   Hans Verkooijen Wandeling, ‘Deltapark Neeltje Jans’, 14.00 uur 
Za 5 sep   Bootduik naar O 31; afvaart 9.00 uur 
Zo 6 sep   Hans Verkooijen excursie, strandje Goessche Sas, 11.00-13.00 uur 
Wo 16 sep   Start zwembadtraining gevorderden, 20:15-21:15 uur 
Zo 20 sep   Start vrij zwemmen zondagmiddag, 12:30-13:30 uur 
Ma 21 sep   Deadline oktober-Luchtbel 
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 
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 


