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Van de redactie  
 

Alweer september.. de tijd gaat snel! Nog even en het water is niet meer zo heel erg prettig om 
buiten te duiken. De woensdagavonden kunnen weer gebruikt worden in het zwembad. Of 
wanneer je andere plannen hebt, vinden wij het leuk om ook te horen.  

We hebben nog niet zo heel veel vakantie verhalen gehoord. Mocht je tijdens je vakantie een 
leuke, spannende of juist een lekker relaxte duik hebben gemaakt. Wellicht wil je die delen met 
andere leden, die ook naar jouw favoriet vakantieland willen gaan. Ervaringen zijn leuk om te 
delen. Wanneer je een paar duikers bij elkaar zet, krijg je de leukste verhalen te horen, waarom 
zou je die dan niet delen in de Luchtbel. 

Deze Luchtbel is inelkaar gezet dit keer door een eenmans redactie… De andere dames genieten 
van hun welverdiende vakantie. Dus de komende maanden mogen die flink aan de bak.. =)  

De deadline voor de volgende Luchtbel is 20 oktober 2013. 

Duikse en geniet van de onderwaterwereld, 

Betty (Marian, vanuit Bonaire en Fien, vanuit Drenthe) 

Van het Bestuur………., 
 
Zoals vorige keer al gesteld, normaal staat hier het stukje van de voorzitter.   
Op dit moment hebben we als DTZ geen voorzitter en proberen we als bestuur die rol, tijdelijk, in te 
vullen. We hebben geprobeerd om mensen anderen te laten nomineren, omkoperij, extra 
mosselen beloofd en nog veel meer. Helaas is het aantal aanmeldingen dun gezaaid. 
 
Maar niet getreurd, op 11 november is het weer de ledenvergadering van DTZ. In de periode tot 
dan kan iedereen zichzelf of een ander opgeven voor deze erebaan. 
 
Afgelopen periode was het vooral vakantie. Het bestuur is in die periode ook minder frequent bij 
elkaar geweest.  
We hopen dat iedereen weer veilig en gezond thuis is gekomen en natuurlijk met mooie 
reisverhalen en foto’s voor de Luchtbel. 
 
Op dit moment is de eerste bestuursvergadering weer achter de rug en heeft onze penningmeester 
iedereen gevraagd om input voor de begroting .  
De nieuwe opleidingen zijn weer begonnen en het zwembad is afgehuurd. 
De trainingscommissie is vol goede moed begonnen aan het nieuwe seizoen en twee 
introductieavonden zijn weer gepland. 
 
Al met al weer voldoende zaken om het najaar in te gaan zonder dat we ons vervelen. 
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Groet namens het bestuur van Duikteam Zeeland. 
 
Mario de Wever 
secretaris  

Nomineer de voorzitter! 
 
Hallo leden van Duikteam Zeeland, 
 
Zoals jullie weten hebben we als bestuur van Duikteam Zeeland sinds de algemene 
ledenvergadering in maart 2013 geen voorzitter meer. 
Op dit moment hebben we ook geen geïnteresseerde kandidaten. 
Soms vraagt een situatie om een afwijkende aanpak. Daarom het volgende bericht: 
 
Nomineer de voorzitter! 
Elk lid van Duikteam Zeeland kan een tot maximaal drie personen nomineren voor de functie van 
voorzitter. Stuur een mail naar secretaris@duikteamzeeland.nl met daarin de naam van de 
genomineerde en de reden waarom deze persoon voorzitter zou moeten zijn. 
De genomineerde mag geen zittend bestuurslid zijn. 
Uiteraard mag je ook jezelf nomineren. 
 
Prijs 
Onder de inzenders van de genomineerde die uiteindelijk als 
voorzitter wordt gekozen in de algemene ledenvergadering van 11 
november 2013, wordt een waardebon van € 50,- verloot. 
 
De inzendingenmoeten binnen zijn voor 1 november 2013. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mario de Wever 
secretaris Duikteam Zeeland 

Zwembadtijden Duikteam Zeeland 
 
De openingstijden voor het seizoen 2013-2014 zijn door het bestuur vastgesteld op de volgende 
tijden: 

 Woensdag 4 september tot 18 december 2013 van 20.15 tot 21.15 uur 

 Woensdag 8 januari 2014 tot 2 april 2014 van 20.15 tot 22.15 uur 

 Huur zaaltje voor theorielessen woensdag 8 januari tot 2 april 2014 van 19.30 tot 20.15 uur 
(m.u.v. voorjaarsvakantie woensdag 19 februari 2014) 

 Introductie duik woensdag 13 november en 11 december 2013 van 21.15 tot 22.15 uur 

 Zondag 1 oktober 2013 tot 30 april 2014 van 12.30-13.30 uur (m.u.v. nationale feestdagen) 

  

mailto:secretaris@duikteamzeeland.nl
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Van de TC 
 

Met de 2* opleiding zijn we inmiddels aangeland bij het hoofdstuk “Wat als je buddy …?” en dan 
volgen er altijd veel vragen. En op die vragen zijn natuurlijk weer veel antwoorden mogelijk. Met 
elkaar willen we dit verkennen en dat doen we het liefst in de praktijk, zowel in het zwembad als in 
het buitenwater: 

 op woensdagavond 25 september (vanaf 21.15 uur) oefenen we verschillende situaties met 
een drenkeling aan de oppervlakte 

 op woensdagavond 2 oktober (vanaf 21.15 uur) oefenen we verschillende reddingssituaties 
onderwater 

 op zaterdag 5 oktober oefenen we dit in het buitenwater – ’s morgens bij de Veerse Dam 
(86) de oppervlaktesituaties en ’s middags bij de Polredijk (85) de opstijgingen. 

Voor 5 oktober zijn weer mentoren nodig, die deze keer door de cursisten zelf gevraagt worden. Je 
kunt ze helpen door alvast mee te doen in het zwembad. Maar ook als je geen mentor bent of niet 
gevraagd bent mag je mee doen met de oefeningen in het zwembad en in het buitenwater. Neem 
wel je uitrusting mee! 

 

Groetjes, Harm 
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Als herboren… 
 

Het was al weer een poosje geleden dat de afvaardiging van DTZ, genaamd Treur&Jubel 
uitgenodigd werd voor een beschuit met muisjes, maar het kwam er dan toch van. Zij het niet op 
een traditioneel kraambezoek…Dit vraagt om opheldering. 

Het is een lang verhaal, waarvan ik de samenvatting  hieronder zal beschrijven. 

 

De mannelijke helft van duo T&J , Paul, is enige tijd geleden gewond geraakt aan zijn meniscus. 
Heel erg vervelend, want hierdoor werd werken en sporten (dus ook duiken),  tijdelijk een 
onmogelijke opgave.  

En alsof dit nog niet voldoende vervelend was werd na een grondig onderzoek aan lijf en leden 
ook hartritmestoringen opgemerkt. Hier had deze sportieveling niet op gerekend. 

Dus na de operatie aan de meniscus, stond de ambulance al gereed om linéa recta met Paul erin, 
richting de ic in Goes te rijden. Na een dag aan de hartbewaking en wat pillen mee mocht Paul 
weer naar huis. Er is nadien nog een cardioversie gedaan en ik heb horen waaien dat hij 
(wederom?) weer het hart van een jonge bosgod schijnt te hebben… 

Ten tijde van dit schrijven zijn de onderzoeken nog niet geheel afgerond. En is het nog even 
spannend of de geplande duikvakantie überhaupt  door kan gaan… 

Desondanks  mocht ik als halve T&J toch naast een opgewekte Paul zitten, die vol enthousiasme  
over zijn onlangs gemaakte reis naar Suriname vertelde, ondersteund met prachtige foto’s . 

Het doet ons allen goed dat jij , Paul, je weer prima voelt…als herboren. En dat mag met recht 
gevierd worden…met beschuit met muisjes! Margot en Paul, dank voor jullie ontvangst en we 
zullen duimen dat de duikvakantie gewoon door kan gaan. 

Paul beterschap gewenst en ik hoop toch dat we een volgende keer weer ‘ samen als T&J’ op stap 
kunnen… 

Marjon  
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Fotowedstrijd 
Met de digitale luchtbel is het mogelijk om foto’s eruit te laten springen.  
We gaan dan ook de DUIKTEAM ZEELAND-foto wedstrijd houden. Iedereen die een fotocamera 
heeft, maakt kans op één van de prijzen. 
 
Reglement: 

 Het thema is DUIKEN, dat kan zijn; in het water, uit het water, vakantiefoto, duikstek, mooie 

belevenis, geboorte van ?.... Je kunt het zo gek niet bedenken, als het maar met duiken te maken 

heeft. Je kunt meedoen door jouw gemaakte foto’s in te sturen naar luchtbel@duikteamzeeland.nl 

 De foto’s worden anoniem geplaatst. 

 Bij inzending geef je de redactie van de Luchtbel toestemming de foto’s te publiceren. 

 Ieder lid kan 3x meedoen. 

 Alle foto’s worden in één keer geplaatst. 

 Tijdens de ALV worden de prijzen uitgereikt. 

 De redactie van de Luchtbel heeft geen invloed op de uitslag en heeft ook  de mogelijkheid om zelf 

foto’s in te sturen. 

 Formaat foto: min 2 MB, max 5 MB. 

 De foto’s worden na de uitslag geplaatst op de website met naam. 

 Enkele sponsoren zijn betrokken bij de definitieve uitslag van de fotowedstrijd. 

 
 

Uiterste inzenddatum is 1 oktober 2013. 
 
 

Check deze site voor handige tips! 
http://www.duikeninbeeld.tv/beeld/artikel/handige-tips-voor-zk-onderwaterfotografie/ 

mailto:luchtbel@duikteamzeeland.nl
http://www.duikeninbeeld.tv/beeld/artikel/handige-tips-voor-zk-onderwaterfotografie/
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De bestuursduik (1) 
 
Zaterdag 31 augustus was er een bestuursduik, een erg leuk initiatief van de vereniging om een 
keer een gezellige duik te organiseren. En ik moet ook zeggen het was goed georganiseerd.  
Ontvangst met koffie of thee en iets lekkers.  Na de duik overheerlijke mosselen en voor wie zin 
had een tweede duik. Lekker ongebonden zoals dat hoort in een duikvereniging. 

 In juni kwam dit idee al een beetje boven borrelen, en ik dacht meteen daar moet ik bij zijn lijkt me 
erg leuk. Ik realiseerde me toen nog niet dat de laatste duik in de Grevelingen z’n 13 jaar geleden 
was. 

De laatste keer dat ik bij het koepeltje onderwater ben geweest is dan ook een tijdje geleden ik heb 
voor deze gelegenheid mijn logboek van toen er bij gehaald en deze duik even opgezocht. 

Duik nr: 36 Datum: 23-05-’99 Locatie: ’t Koepeltje Scharendijke 

Tijd in: 16:23 Tijd uit: 16:48  Bodem tijd: 25 min 

Diepte: 12m Zicht: 1m  Buddy: Jochem 

 

Opmerkingen: Goed zicht, langs fuiken gezwommen, vol leven, kreeft, schol noem maar op!!! 
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Nu 14 jaar later een paar 
brevetten rijker en 1736 
duiken verder is de 
parkeerplaats, het frietkot 
en de trap naar boven 
precies het zelfde. De 
voorzieningen en zeker 
ook de ontvangst zijn 
vandaag de dag vele 
malen beter.  Onder 
water valt me op dat het 
nog steeds vol met leven 
zit, heel veel kreeft en 
krab en dat maakt 
hongerig. Met een meter 
zicht ben ik nu wat 
minder enthousiast. En 
wat er met Jochem is 
gebeurd geen flauw idee, 
ik weet wel dat ik hem 
mee naar boven heb 
genomen. 

 

 De temperatuur van 20 graden valt eigenlijk best mee en is minder gruwelijk dan dat ik me had 
voorgesteld. Misschien moet ik volgend jaar maar eens wat vaker gaan duiken in Nederland i.p.v. 
alleen op vakantie. 

 

Tot slot wil nog wel even 
iedereen bedanken die 
aan deze dag z’n 
bijdragen heeft geleverd. 

 

Thanks. 

 

Stefan Brom  
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Bestuursduik 2013 (2) 
 
Als bestuursleden willen we graag dat leden iets organiseren voor andere leden. 
Dan wil je natuurlijk een berg leuke ideeën, grote opkomsten en weinig kosten. 
 
Nadat het plan van de toekomst voor DTZ op papier stond en in de algemene ledenvergadering 
goed was ontvangen was er inspiratie zat. Er waren een paar leuke initiatieven, maar er ontbraken 
er nog meer! 
 
Het bestuur bedacht zich dat niets zo goed werkt dan het goede voorbeeld geven. Daarom 
organiseerden we als bestuur, na de vakantie, de eerste bestuursduik 2013. 
 
Op zaterdagochtend 31 augustus ging het voltallig bestuur (zonder voorzitter, want ja die zoeken 
we nog!) richting Scharrendijke, het Koepeltje. Drie auto’s en bussen vol met spul. 
Vanaf 7 uur ’s ochtends koffie zetten, thee laten trekken, stokbrood snijden en mossels steken. Om 
8.45 stonden we partytenten op te zetten. Het weer zag er niet erg bemoedigend uit, er waren 
geluiden over flinke buien bij Middelburg! 
 
Maar daar kwam het eerste zonnetje al en daarmee ook de eerste leden. 
Oude leden, nieuwe leden, hele jonge kinderen van leden, partners en honden van leden, het kon 

niet op. Eerst een welkom en koffie en thee met 
koeken. Dan vooral kletsen en nog meer kletsen. 
 
Ondertussen komen er nog twee andere clubs bij. 
Een club uit Zeeuws-Vlaanderen en een club van 
boven de rivieren. Tot echte toenadering komt het 
niet, wel enkele gesprekjes. Al met al is het gezellig 
druk bij het Koepeltje. 
Daarna de eerste duik met zo’n 16 duikers. Eerst 
een veiligheidspraatje, buddy indeling en de duik 
met een heuse oppervlaktecoördinator en 
veiligheidsmiddelen. Dit mag dus een clubduik 
heten. 
Nadat iedereen uit het water en afgedroogd is 
ontsteken we de branders voor de mosselpannen 
en de broodjes knak. 
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De mosselen zijn van super kwaliteit en vinden 
gretig aftrek. Natuurlijk zijn er altijd mensen die 
weliswaar van duiken houden, maar een verkeerde 
verhouding hebben met mossels. Voor hen en voor 
de kinderen hadden we broodjes knak. Ook die 
laatste vinden hun weg. 
 
Na de lunch wederom een duik bij het Koepeltje, 
ondertussen schijnt het zonnetje en hebben de 
kinderen het water, modder en krabben ontdekt.  
Na de duik, spullen aftuigen en dan een alcohol vrij 
drankje. Het valt op dat het kindersnoep (helblauwe 
smurfen) vooral door de ouderen wordt gegeten. 
 
Op den duur is de dag ten einde en wordt 
gezamenlijk het spul afgebroken en over de dijk 
heen getild. Om half zes vertrekt iedereen naar huis 
en zat de eerste bestuursduik er op. 
Het bestuur is tevreden over deze dag en we hopen 
dat de deelnemers dat ook waren.  
 
Wellicht dat we volgende jaar weer iets dergelijks 
organiseren, maar misschien wel iets complets 
anders. 
 
Namens het bestuur, 
 
Mario de Wever 
secretaris.  
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Filippijnse tapijtschelp definitief gevestigd op onze kust 
 

Bericht uitgegeven door Stichting ANEMOON op zondag 1 september 2013 Bron: 

www.natuurbericht.nl  

In 2008 werd de Filippijnse tapijtschelp voor het eerst levend in de Nederlandse kustwateren 
aangetroffen. In een korte periode heeft deze eetbare soort zich in de Oosterschelde zeer sterk 
uitgebreid. Er wordt nu zelfs al gesproken van een lokaal zeer algemene tot massaal voorkomende 
soort, die ook al in het Veerse meer is aangetroffen. Ondanks zijn fraaie en zeer gevarieerde 
schelptekening is het een invasieve exoot die niet in onze kustwateren thuis hoort. 

De Filippijnse tapijtschelp (Venerupis philippinarum) is van oorsprong een soort uit Azië: onder 
andere de Filippijnen, China en Japan. De soort is daar op menige vismarkt en op heel veel 
menukaarten te vinden. In 1985 is hij in Italië ingevoerd om ermee te kweken. Sindsdien heeft de 
soort zich permanent gevestigd in onder andere de Middellandse Zee en op veel plaatsen langs de 
Europese westkust, zoals Portugal, Frankrijk, Ierland, Zuid-Engeland, de Noordzee en de Baltische 
Zee. Ook aan de westkust van Canada en de verenigde Staten en Hawaii komt de soort nu voor. 

  

http://www.natuurbericht.nl/


 

De Luchtbel CLUBKRANT – 37e jaargang, nummer 6, september 2013 

 

Filippijnse tapijtschelp in de Oosterschelde (foto: Peter H van Bragt) 

In Nederland is ook met deze soort gekweekt met onder andere als gevolg dat sinds 2008 de 
Filippijnse tapijtschelp in de Oosterschelde in het wild aanwezig is. De soort heeft zich hier in een 
zeer korte tijd zeer succesvol gevestigd. Met name in het gebied van de centrale Oosterschelde 
kunnen we nu al spreken van een zeer algemeen tot massaal voorkomende soort. 

De Filippijnse tapijtschelp komt bij voorkeur voor op beschutte plaatsen van vlak boven de 
laagwaterlijn tot enkele meters diepte maar wordt ook wel wat dieper in de Oosterschelde 
aangetroffen. Hij leeft enkele centimeters ingegraven in het zand. De sifonen steken omhoog om 
water aan te zuigen waar voedseldeeltjes, zoals plankton en ander biologisch materiaal uit gefilterd 
worden. 

 

In vitro opname van Filippijnse tapijtschelp uit de Oosterschelde (foto: Peter H van Bragt) 

Het is een forse breed-ovale tweekleppige schelp die tot 75 millimeter lang en 35 millimeter hoog 
kan worden. In de Nederlandse kustwateren komen nog twee andere soorten tapijtschelpen voor: 
de autochtoon en algemeen voorkomende Tapijtschelp (Venerupis senegalensis) en de voor onze 
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kust minder algemeen voorkomende Geruite Tapijtschelp (Venerupis decussata). Deze laatste 
soort komt meer voor in de zuidwestelijke Europese kustwateren en is zeer waarschijnlijk vanaf 
1976 ook via de import van schaaldieren in de Oosterschelde terecht gekomen. 
 
De Filippijnse tapijtschelp is van deze twee soorten tapijtschelpen te onderscheiden door zijn 
enigszins bolle onderkant. Zet je de schelp rechtop dan raakt het slechts op een klein puntje de 
ondergrond. De andere tapijtschelpen hebben een meer afgeplatte onderzijde. De basiskleur van 
de schelp is meestal wit tot vuilwit. Hierop kan een zeer gevarieerde tekening van zwarte of bruine 
stralen, strepen, vlekken of zigzaglijnen voorkomen, waarmee de soort zich ook onderscheidt. 

 

Dick Hoeksema 

 

Zoetwaterduik Oostplas Tilburg 
 

Als je zegt wat je wilt is de kans groter dat je het krijgt…. Da’s mijn motto. 

Dus tijdens een duikje gooi ik een balletje op bij m’n buddy Ronald.” ’t Lijkt me zo leuk om eens in 
het zoete water te duiken, snoeken te zien… “ 

Al filosoferend komen we tot een plannetje.  
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Er zijn bij navraag meer liefhebbers en Leon weet wel een 
leuke stek. Het wordt Tilburg, de Oostplas. Dus op een 
prachtige zondag in september staan we lekker op tijd bij 
het water. De waarschuwingsborden over ‘Blauwalg’ 
gelden niet voor ons. Het slootje ernaast ziet er verdacht 
uit, maar daar gaan we niet (ten) onder. 

Het zonnetje schijnt, het zicht is goed evenals de 
stemming,  het gaat een leuke duik worden.  

Dat het onderwaterleven in ’t zoet heel anders is als in ’t 
zout blijkt al snel. 

 Waar ik voor kwam…de snoek…’k heb hem gezien, 
gááááf!  

Na de duik werden kleedjes in het nabijgelegen weilandje  
neergelegd, stoelen uitgeklapt en verscheen er een 
rijkelijk (gevarieerd) aanbod aan picknick lekkernijen. 
Pepernoten, op een bedje van pruimentaart met kaas en 
worst, weggespoeld met tomatensoep en koffie ... geen 
blauwalg die dit overleefd.  

Kortom, een leuke dag, een leuke duik, een leuke 
afterparty, dat gaan we vast nog es herhalen… 

 

 

Marjon Jobse 

Klik op onderstaande link voor een filmpje van Marcel Jobse in de Oostplas 

http://www.youtube.com/watch?v=PmkDsNBCbec&feature=youtu.be 

 

http://www.youtube.com/watch?v=PmkDsNBCbec&feature=youtu.be
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Hier kan uw advertentie 
komen te staan 

 

http://www.fm-producten.nl/prestashop/
http://www.duikteamzeeland.nl/index.html
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IJsland, een eiland op de grens van tectonische platen 
 

Na enige overtuiging hierbij dan een stukje voor de Luchtbel.  

Voor mij een favoriet vakantieland, voor sommigen een gruwel vanwege de kou. Dit was mijn 
vierde keer, iedere keer probeer ik een andere activiteit te vinden. De eerste keer, het eiland rond 
met de bus. Met toen maar één bus per dag, was het niet moeilijk om je route te vinden. De 2e 
keer scheuren met een 4WD door het binnenland, genieten van het desolate landschap. De 3e 
keer een hike over nu de drukste wandelroute van IJsland, de Laugavegur trail. Vraag voor deze 
keer was, wat zou ik graag willen doen? DUIKEN....  

Eerst op onderzoek natuurlijk op internet, duiken in IJsland. Natuurlijk komen er de mooiste 
plaatjes, verhalen en foto’s te voorschijn. Het bleef maar in mijn kop zeuren. Dat wil ik ook, dat zou 
zo mooi zijn. Dus dan maar info opvragen bij diverse duikscholen, verenigingen of andere 
duiksites. In afwachting van een paar weken, tot ik een berichtje terug kreeg van Dive the North. 
Een VIP-arrangement! Tjee, dat klonk aantrekkelijk. 3 dagen, 6 à 7 duiken op verschillende 
duikstekken, huur van duik uitrusting en vervoer geregeld. En dan wordt het natuurlijk lastig als 
enthousiasteling, om nee te kunnen zeggen. Uiteindelijk vliegtickets geregeld, gaan we nu wel of 
niet duiken... Als we nu geen auto huren, valt het binnen het budget. Laten we het doen!!! 

Dus in augustus was het eindelijk zover... Rugzak pakken en wegwezen. 
De eerste week alleen een hike gemaakt door de Kjolur-route. Echt Ijslands 
weer getrotseerd, temperatuur 4 graden bij de start. Later die dag 
gewandeld met een zonnetje, heerlijk genieten. De 2e dag was koud en nat. 
Natuurlijk hoop je niet dat het de hele dag zo zou blijven. De overige dagen 
afwisselend weer gehad, zon, regen, windkracht 8, koud!, maar toch nog 
erg genoten van de hike. Wetende dat het in Nederland al die tijd boven de 
25 graden was... 

De 2e week zou Rob ook komen. Ik had redelijk zere voeten van de hike 
gekregen. In overleg met Rob besloten om de 2e week niet te hiken, maar 
een auto te huren. Ik kon niet wachten tot de 3e week. Dus eerst maar de 
duikstekken af om te kijken of ik het wel leuk zou vinden. Ik zal je zeggen, 
het water voelde steenkoud aan!! Maar toch, ik ging voor het comfort in het droogpak. 

De 2e week dus de toerist uitgehangen, alle highlights van het zuiden laten zien. Sommige voor mij 
al weer voor de 4e keer, maar het blijft schitterend. Ik kon niet wachten tot de 3e week. De 
duikstekken bleven maar aantrekken. Zondag zouden we contact opnemen met Dive the North. 
Spannend, ik had ze nog niet eerder gesproken. Het klikte gelijk, maandag werden de pakken 
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gepast en de flessen gevuld voor de dinsdag. Maandag regende het nog pijpenstelen, afwachten 
wat het weer zou doen, maar we zouden in ieder geval naar de Silfra gaan.  

Wat is de Silfra?  

De Silfra is een aardscheur tussen 2 continentale 
platen. IJsland wordt per jaar 2 cm groter. Deze 
duikstek ligt bij Thingvellir, een nationaal park. De 
aardscheur vult zich of met lava wat omhoog wordt 
geperst of met water. Het water is afkomstig van een 
gletsjer in de buurt, het water stroomt niet direct in de 
spleet, maar het grondwater wordt gefilterd door lava. 
Door de koude temperatuur groeit er weinig. Heel soms 
zijn kleine visjes te vinden, ik heb ze niet gezien. De 
Silfra heeft een zicht van meer 100 meter. In eerste 
instantie geloof je dat niet. Zeker niet wanneer je nog 
niet verder bent geweest dan Zeeland. 

We werden wakker met een zonnetje op de tent. Iets 
dat we niet veel hadden gezien in de vakantie. Het zou 
toch niet waar zijn. Op zo’n mooie dag, duiken in het 
meest heldere water... Het zonnetje ging niet weg, maar 
bleef onze vriend voor de hele dag. In de auto waren we 
opgetogen over het weer. Briefing aan de waterkant, we 
moesten nog even wachten op een paar snorkelaars. 
Daarna waren wij aan de beurt. Twee duiken met een 
lunch daartussen. Het optuigen van de duikspullen was 
geen probleem, een fles van 15 liter. Eerst uitloden in 
het water, droogpak testen en dan onderwater, 
temperatuur 5 graden aan de oppervlakte. Lekker die 
tinteling in je gezicht de eerste minuten, maar die ben je 
al heel gauw vergeten als je het zicht onder water ziet.  

 

Klik op onderstaande link voor een filmpje van duiken in 
de Silfra 
http://www.youtube.com/watch?v=zaUdtEGcbgw 

 

 

PRACHTIG HELDER. De 
zonnestralen tot op de bodem van de 
scheur. De eerste duik filmpjes 
gemaakt, de tweede duik foto’s. Ik 
had in mijn dromen niet kunnen 
bedenken dat het zo mooi en 
kleurrijk zou zijn. Door het zonnetje 
zag je allerlei regenbogenkleuren 
door de golfjes van de oppervlakte. 
Het enige leven wat ik gezien heb, 

http://www.youtube.com/watch?v=zaUdtEGcbgw
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zwom aan de oppervlakte. Een grappig gezicht een eendje van onderen gezien. In het filmpje zie 
je hem zwemmen. 

Verder zwemmen door de spleet, er zitten verschillende ondiepe stukjes in, waar je over heen 
moet. De bodem van de Silfra is op sommige stukken tot 40 meter diep. De toegestane diepte om 
te duiken is 18 meter voor iedereen. Helaas zijn er duikers vast komen te zitten in de grotten, met 
alle gevolgen van dien. De grens zoeken we niet op, we blijven op een diepte van max 12 meter. 
Schitterend zicht wanneer je de belletjes kunt volgen tot de wateroppervlakte. Even de 
temperatuur controleren... Deze is gezakt naar 3 graden. Toch wel fris, maar langzaam gaan we 
naar de zandheuvel. Daarachter is de lagune, een ondiep stuk met limoen groen alg. In de lagune 
zit nog een spleet, te smal om erin te duiken, maar mooi om van bovenaf te bekijken. De kleuren 
van de bodem, wanden, lavablokken het lijkt wel een trip! Gelukkig van een gezonde dosis 
energie... 

Na 2x ruim 40 minuten te duiken staan we weer op de kant, voldaan! Onze dag kon niet meer stuk.  

 

 

Zou het zonnetje morgen ons ook verwennen met zoveel kleuren? Helaas, de volgende morgen 
werden we wakker met bewolking en regen. Vandaag zou een oceaanduik en een duik in een 
geothermisch meer worden. Met de auto op pad naar Gardur, een vissersplaatsje op het uiteinde 
van schiereiland onder Reykjavik. Het weer is slecht. We besluiten ons om te kleden in een 
toilethokje van een camping. In het water was het zicht 0 cm. Dit had geen zin om verder te gaan. 
Zonder buddylijn zouden we elkaar zo kwijt 
raken. Weer boven gekomen een ander plan 
gemaakt.  

Duiken in een oude vissersmijn. Met de 
commandosprong gingen we te water. Een 
aardscheur, waarbij onderin zout water met 
daarboven zoet water zit. Onze gids ging als 
eerste door die overgang. Daarna kwam ik, bij de 
briefing had ze verteld dat de 2e persoon een 
fibratie in het water zou zien. Opgelet, zie ik het 
of niet? Ik kon me niet goed meer focussen, zag 
niet meer zo scherp. Achteraf bleek dus dat dat 
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die fibratie was. Blij, ik had het gezien. Onderin lag een carrosserie van een auto en een walvis, 
althans delen daarvan. Ik zag wel 3 geraamtes van andere vissen, maar walvis niet gezien.  

Deze spleet was begroeid met algen. Hoe langer we in de spleet doken hoe meer algen er los 
kwam van de wanden. Indrukwekkend was dat het donker was, het zonnetje heeft zich niet meer 
laten zien. Wat een verschil met gisteren. 

De 2e duikstek van die dag was het Kleivarvatn meer. Met de 4WD was het nog een hele tour om 
op de duikstek te komen. Het was een beetje mistig geworden. Afvragend of we wel op de goede 
weg zaten, we kwamen op de lokatie aan. KOUD! Vlug weer optuigen en in het water. Het is een 
ondiepe duik. Na een minuut of 10 zwemmen kregen we onderwater vreemde plekken te zien. Zou 
dat het zijn? We zagen belletjes, dit was dus waar we voor kwamen. Heel vreemd, luchtbelletjes 
die uit de aarde opstijgen. Lavazand wat klopt onder je handen, witte afzetting op een zwarte 
bodem. IJsland is een land wat borrelt, boert en burpt waar je bij staat!! Wat is dat indrukwekkend 
onder water. De duikdiepte was maximaal 1,5 meter, temperatuur 10 graden. De belletjes voelde 
wel iets warmer aan, maar niet dat het lekker comfortabel was. Er zit wel leven in het meer, ik heb 
een heel klein visje gezien, welke? Geen idee. 

Klik op onderstaande link voor een filmpje van Kleivarvatn 
http://www.youtube.com/watch?v=7IqvVfs_S2s 

Duikdag 3, duiken in Thingvallavatn. Dit is een meer vlakbij Thingvellir. Wederom een bewolkte 
dag. Onderwater op zoek naar een traject dat is uitgezet dmv touwtjes. Dat gaat eerst een stukje in 
het meer, daarna door en over 2 aardspleten. In het meer was het mogelijk om arctic shar te zien. 
Geen idee hoe die eruit ziet, maar we gaan op zoek. Ik zag ze niet, Rob wel. Jammer gemiste 
kans. Achteraf bleek dat het trekzalm was. 

De duik was niet zo mooi als de eerste dag, maar toch genoten van het zicht, de kou en het idee 
dat we IJsland nu ook onderwater hadden getrotseerd.... 

Ik geloof niet dat ik ooit nog op vakantie ga naar IJsland zonder te duiken. Ik wil hierbij Jonina 
bedanken voor de avontuurlijke duiken. Graag wil ze een keertje naar Nederland komen, maar 
kunnen wij ook zoiets moois aanbieden onder water? Ze was geïnteresseerd in Zeenaaktslakken, 
dus dat moet wel lukken.... 

Betty van den Berg en Rob Plasse 

http://www.youtube.com/watch?v=7IqvVfs_S2s
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Verjaardagen leden 
 

Oktober 
01 Bennie van den Steen 

01 Sven Catsman  

13 Henk Betlem 

19 Andre Roos  

23 Jaap Le Roij  

25 Inka van Gentenaar van der Landen 

26 Mascha  School  

30 Marcel Jobse  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Colofon 
Dit is een uitgave van Duikteam Zeeland, Postbus 312, 4330 AH Middelburg – 
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