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Van de redactie 
 
De foto op de voorkant kwamen we tegen op één van de leden zijn/haar Facebook pagina. Dus het 
is een verrassing voor de fotograaf. 
Luchtbel vol te krijgen.We zijn blij met alle kopij. We moeten zelfs nog wat
Iedereen bedankt voor zijn/haar inzet.

Binnen de vereniging merk je dat de vakantie over is. Er wordt weer voldoende georganiseerd. 
is de 3* opleiding van start gegaan. Iedereen van de 2* heeft zijn/haar brevet op zak. Over de 
enthousiaste 1* hebben we nog niet gehoord, 
hoogte. 

Dit jaar stond er een fotowedstrijd op de begroting. Helaas hebben we die voorbij laten gaan door 
gebrek aan inspiratie. Weet je voor volgend jaar een leu
te denken aan 40 jaar Duikteam Zeeland. Wat is er de afgelopen 40 jaar de revue gepasseerd? 
Wil je meewerken aan de wedstrijd achter de schermen. Je bent welkom.

De volgende Luchtbel wordt in oktober
verzonden. Kopij kan ingeleverd worden 
tot 24 oktober via 
Luchtbel@duikteamzeeland.nl. 

 
Duikse en veel leesplezier, 
Marian Roos en Betty van den Berg
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Van de voorzitter, 
 
Weer een stukje “van de voorzitter” maar zonder voorzitter. 
Het ziet er wel naar uit dat dit een van de laatste keren zal worden dat we dit deel van de Luchtbel 
op deze manier invullen!  
Tijdens de aankomende algemene ledenvergadering [ALV] kunnen we in ieder geval een 
verkiezing houden. Meer daarover verderop in deze Luchtbel. 
 
Op 10 november staat de ALV gepland. Binnenkort volgt er een conceptagenda en het verslag van 
de vorige keer. Ik wil jullie hierbij al vragen om na te denken over agendapunten. Natuurlijk gaan 
we het hebben over zaken als de begroting voor 2015, maar het zou leuk zijn als er een onderwerp 
aan bod komt wat gewoon ter ontspanning en leuk is. Ik herinner me vorig jaar de fotowedstrijd. 
Misschien heeft iemand een idee? 
 
De afgelopen periode na de zomervakantie was qua weer een hele mooie. Lekker weer, heerlijke 
temperatuur en goed duikweer. Zo duurt de zomer wat langer voor je gevoel.  
Het zwembadseizoen is vanaf september begonnen, ik heb begrepen dat er nog veel mensen in 
het buitenwater liggen, maar dat er al enkele bikkels bezig zijn met conditietraining in het 
zwembad. 
Ook de drie stersopleiding is gestart vanaf deze week. Zo krijgen we weer meer leden die als 
mentor of wellicht als instructeur eventueel verder kunnen. Das nodig want het clubje mensen dat 
in staat is om de nieuwe leden en cursisten te begeleiden of les te geven is relatief klein. 
 
In de afgelopen periode zijn er ook verschillende bootduikinitiatieven voorbij gekomen. De animo 
was de ene keer wat groter dan de andere keer en soms heel laag. Denk ook eens na over wat je 
volgend jaar zou willen doen en wat je volgend jaar zou kunnen bijdragen. Laat het ons weten als 
bestuur. Dan kunnen we daar tijdig rekening mee houden. 
 
We hebben de afgelopen week als bestuur gesproken met het bestuur van Duikclub Dolfijn. Het 
was een goed, gezellig en ook leerzaam gesprek. Een 
terugkoppeling van onze bevindingen volgt later. 
 
Verder hebben we vorderingen gemaakt op het gebied van het 
clubhuis en de compressorruimte.  Meer daarover verderop in 
deze Luchtbel. 
  
Namens het bestuur iedereen een najaar gewenst met veel 
duikplezier, 
 
Mario de Wever 
Secretaris Duikteam Zeeland 
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Ledenraadpleging m.b.t. het clubhuis 
 
Beste leden, 
 
In de najaarsvergadering op 11 november 2013 hebben we als club besloten om het clubhuis niet 
te kopen van de gemeente Middelburg. De werkgroep clubhuis zou uitwerken waar we als club 
onze spullen (compressor, materiaal) moeten laten.  
 
Omdat de gemeente Middelburg in gesprek wilde met het bestuur van DTZ over de vervolgstappen 
hebben wij als bestuur het onderdeel “compressorruimte” naar ons toe getrokken. Op die manier 
wilden we, door mee te werken met de gemeente, bereiken dat we medewerking kregen om een 
compressorruimte te laten bouwen in het zwembad. 
In deze compressorruimte zouden we dan de compressor kwijt moeten kunnen, mogelijk later uit te 
breiden met een bufferinstallatie of een nitroxinstalllatie. Verder zouden we dan ook de duiksets 
van de vereniging en het archief kwijt moeten kunnen. 
 
Dat lijkt op dit moment z’n vruchten afgeworpen te hebben. Vanuit Optiesport en gemeente heeft 
men mondeling toegezegd akkoord te gaan met het plan om een compressorruimte te bouwen in 
het zwembad. Na de bouw door Optiesport wordt deze ruimte aan DTZ verhuurd. Vervolgens 
kunnen we de huur van het huidige clubhuis opzeggen.  
De huurprijs van compressorruimte, opslag en zo nu en dan de instructieruimte zal lager liggen 
dan de huurprijs voor het huidige clubgebouw. 
Natuurlijk moeten er nog formele stappen doorlopen worden en is nog niet alles besloten en 
getekend. Dat brengt ons op een formeel punt. 
 
Het bestuur is van mening dat het regelen van een nieuwe compressorruimte voor DTZ een 
uitwerking is van het besluit van de ALV om het clubhuis niet te kopen van de gemeente 
Middelburg. De statuten van DTZ staan het bestuur toe om de huurovereenkomst met de 
gemeente voor het huidige clubhuis op te zeggen en de nieuwe huurovereenkomst met Optiesport 
voor een compressorruimte aan te gaan.  
 
Maar het huidige clubhuis is ook een onderdeel van DTZ waar veel historie in zit. Ook energie en 
herinneringen van leden die zich lang hebben ingespannen voor DTZ. Dat doe je niet zomaar weg, 
ook al staan de statuten dit toe. Wachten tot de ALV instemt met het voornemen van het bestuur 
heeft echter als gevolg dat er voor die tijd geen stappen kunnen worden genomen, waardoor 
besluitvorming en uitvoering langer op zich laat wachten. Daarom van het bestuur het volgende 
verzoek: 
Het bestuur vraagt hierbij alle leden om binnen twee weken (tot en met 15 oktober 2014) een 
reactie te geven op het voornemen van het bestuur. 
Indien de reacties aanleiding geven om de uitvoering van het voornemen uit te stellen en andere 
stappen te ondernemen dan zal het bestuur dit doen. 
Graag jullie reacties emaillen tot en met 15 oktober 2014 naar secretaris@duikteamzeeeland.nl . 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mario de Wever 
Secretaris Duikteam Zeeland 
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Mentorenlijst 
 

De buitenwateropleiding  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. Wijzigingen graag doorgeven aan hoofdtrainer@duikteamzeeland.nl ! 

Kees Glas 

Frans Spoor 

Harm Verbeek 

Erik Veerhoek 

    2* Instructeur 

    2* Instructeur 

    2* Instructeur 

    2* Instructeur 

    0118 614 342 )( 

    0118 461 009 

    0118 640 275 

    0118 475 083 

Yolanda de Jong     1* Instructeur     0118 853 116     

Henk Betlem 

Dick Hoeksema 

Mario de Wever 

Marco Colignon 

    3* 

    3* 

    3* 

    3*     

    0118 629 959   *) 

    0118 616 532   @  

    0118 471 410 

    0118 633 348 

 

*)  = werkt in ploegendienst, soms overdag beschikbaar    

@ = doordeweeks beperkt beschikbaar   

)( =  WEEKEINDEN NIET BESCHIKBAAR 

Vullerslijst 
Erik Veerhoek 0118-475083 

Giaumme de Jonge 06-55155152 

Andre Boogaart 0118-561504 

Benny van der Steen 0118-464180 

Boudewijn Weenink 06-29553911 

Erik de Been 06-14249633 

Frans Spoor 0118-461009 

Harm Verbeek 0118-640275 

Henk Bethlem 0118-629959 

Ronald Stadhouders 0113-612441 

Marco Collignon 0118-633348 

Marjon Jobse 0118-468428 

Peter de Groot 06-30148840 

Jack Colijn 06-20439372 

Ronald Sturm 06-10367384 

Kees Glas 0118-614342 

Leon Joosse 06-10975846 

Marian Roos 0118-462051 

Roel van der Mast 0118-553248 

Rob Plasse 06-51555587 

Betty van den Berg 06-50599677 

Mocht je ontbreken op de lijst, geef het door aan Marco Collignon, materiaal@duikteamzeeland.nl 
en/of aan de dames van de Luchtbel Luchtbel@duikteamzeeland.nl. 
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Een diepe duik van de 2* verwijderd 
Hoeveel van de leden weten het nog, de 2* cursus? Nachtduiken, getijdenduiken, redden, biologie, 
navigatie en diepduiken, het hoort er allemaal bij. Vol enthousiasme begonnen wij – Ronald, Jack, 
John, Toni, Martin, Betty en ik – vorig jaar september aan de 2*-opleiding. Instructeur Harm gooide 
de volgorde van de lessen wat om, zodat we na het verzetten van de klok naar wintertijd onze 
nachtduiken zouden maken en de biologielessen mooi in het voorjaar vielen. (Overigens hebben 
we die lessen natuurlijk vervangen door de specialisatie Onderwaterbiologie, waarover jullie al 
eerder hebben kunnen lezen).  

So far so good. Maar dat diepduiken zat me eigenlijk nogal dwars... Ik weet nog goed dat we de 
theorieles hierover hadden, op 9 oktober vorig jaar. Het was al mijn dag niet, wij hadden die dag 
gehoord dat de organisatie waar ik werk zou worden opgeheven, en ik kwam te laat binnen. Harm 
was net aan het vertellen wat er kan gebeuren als je teveel lood meeneemt (en dus niet meer naar 
boven kunt komen) en iemand wist nog wel hoe het voelde als je naar boven wilt en het mag niet. 
In de loop van de cursus kwamen er steeds meer horrorverhalen bij. Niks nieuws onder de zon, 
volgens mij, maar ik had het idee dat ze allemaal betrekking hadden op diepe duiken. Je buddy in 
paniek, te weinig lucht, een gescheurd trommelvlies, een kwallenbeet in je gezicht, moeite met 
ademhalen, etc. Leuke vooruitzichten! 

Dus ging ik fluitend door de 2*-opleiding heen, maar vond ik het helemaal niet erg dat ik tijdens de 
diepe-duik-avond verhinderd was en dat ik de volgende keer geen buddy had. Daarna kon het niet 
omdat ik nog geen duikcomputer had, omdat ik me niet fit genoeg voelde, omdat ik een beetje 
verkouden was, omdat de duikstek toevallig te weinig diepte had… En toen ging ik ook nog vroeg 
op vakantie…Vlak daarvoor hadden Betty en Ronald hun brevet gehaald en de anderen 
probeerden zo snel mogelijk de gemiste lessen in te halen. Zelf liet ik het er maar even bij zitten. 
Nog een heel leven om mijn brevet te halen, toch? 

Maar Harm liet het er niet bij zitten. Op een dag in augustus belde hij mij op om een duikafspraak 
te maken. Bij het trafohuisje aan het Veerse Meer, daar is het lekker diep. Zowel bij hem als bij mij 
kwam er nog een keer wat tussen, maar uiteindelijk ging het gebeuren, op een zaterdagmorgen. 
En ik moet zeggen, die dag barste ik van het zelfvertrouwen. Lekker weer, goed geslapen, laat 
maar komen die duik! En dus ging het prima, we doken tot 24 meter en maakten direct een 
afspraak voor een paar dagen later, dinsdagavond 9 september.  

Toen was het ook mooi weer, niets aan de hand, maar ondertussen had ik wat langer nagedacht 
over hoe diep 24 meter eigenlijk was: een flatgebouw met 8 verdiepingen boven je! Omdat ik zelf 
moest navigeren, wilde ik Harm laten zien dat ik 
echt wel een tijdje op 24 meter durfde te blijven. Het 
zicht was daar slecht en eigenlijk was er weinig te 
zien. Maar ik maakte de duik netjes volgens het 
afgesproken plan en bleef maar zuigen aan die fles. 
Totdat ik er hoofdpijn van kreeg en ik bijna door mijn 
lucht heen was. Binnen 25 minuten waren we weer 
boven. Niet zo euforisch als de eerste keer, maar 
wel tevreden: mijn brevet is binnen! 

 

Bianca de Vlieger  
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Sulawesi (Indonesie) - Thalassa 5* Padi Dive Resort 2014 
Donderdag 20 juni 2014 vertrokken we met Singapore Airlines naar Singapore en van daaruit met 
een kleiner vliegtuig door naar Manado op Sulawesi.  

De totale reistijd is 20 uur.  

Op Sam Ratulangi International Airport worden we opgehaald en reizen we door het mooie groene 
landschap van Sulawesi naar het Thalassa 5* Padi Dive Resort waar we hartelijk ontvangen 
worden. We mogen onze duikspullen direct achterlaten bij de receptie in een duikkist met onze 
naam erop. Deze werd daarna gelijk naar de duikschool gebracht en word de gewenste 
hoeveelheid lood in de kist gedaan.  

Ons huisje, in Minahassa stijl, staat halverwege de berg 
tussen het groen. Het is een flinke ruimte met 1x  2 
persoonsbed, 1x 1 persoonsbed, een bankje, 2 stoelen, 
een tafeltje, een bureautje met stoel, een koelkast en 
een open grote kast voor hang en leg kleding. Alles ziet 
er netjes uit. De bedden hebben een klamboe en er is 
een airco, geen ventilatoren. De badkamer bestaat uit 
wasbak, 
douche en 
wc. Buiten 
hebben we 
een overdekt 
terras met 
stoelen en 
een tafeltje 
en een 

prachtig uitzicht over zee en zicht op de eilanden groep 
waarvan de grootste Bunaken is. Op dit eiland zullen 
we de meeste bootduiken doen. 

Het resort bestaat al heel lang maar het heeft 7 jaar 
leeg gestaan. Sinds mei vorig jaar is het weer open. Ze 
zijn nu nog steeds bezig met de opbouw. 

In de tijd dat we er zijn, hebben ze de oude 
duikschool leeg gehaald en afgebroken. Er is dit jaar 
een nitrox compressor geplaatst en een nieuwe 
duikschool gebouwd. Vanaf vorig jaar hebben de 4 
boten nieuwe motoren gekregen. Verder is het 
restaurant en keuken vernieuwd en hebben de 
huizen de nodige noodreparaties gehad. Als wij aan 
het einde van onze vakantie uit ons huisje gaan is 
ons huisje aan de beurt voor een grote verbouwing 
daarna volgt de rest in het rijtje. Er lopen nu 
ongeveer 50 personeelsleden rond. En met dit 
aantal zal het niet lang meer duren voordat alles 
weer mooier is dan het ooit was geweest. Ook zijn er 
nog 2 flinke zwembaden en wordt de laatste hand 
gelegd aan een diep bad. 
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Op de Bunaken (ongeveer 25 minuten varen vanaf het 
Resort) kun je wall en een paar slope dives maken. De 
meeste walls lopen door tot 60 meter diepte. Zo diep 
komen we gelukkig niet hoor. Soms lopen er vreemde 
stromingen. Zo hebben we een duik gehad dat we op 
30 meter diepte langs de wall driften (echt niet leuk 
want we konden geen foto’s maken zo sterk was de 
stroom) naar rechts. Opeens lig je bijna stil. Zoek je het 
dan hogerop (15 meter diepte) dan word je weer met de 
stroom mee naar links genomen. En als je dan boven 
op de wall ligt (ongeveer 7 meter diepte) word je weer 
mee genomen naar rechts. Gelukkig worden we altijd 
netjes 
opgehaald 
door de 
boot. Rond 

de bunaken heb je veel kleinere visjes, mooie zachte en 
harde koralen en vooral veel soorten slakken, krabben 
en kreeftjes. Je moet wel een goede gids bij je hebben 
om al het moois te vinden. Zij weten waar ze al dat 
kleine spul zoeken moeten. Zo vinden ze ook de inimini 
pygmy zeepaardjes. Die niet grote zijn dan een 
rijstkorrel. Een goed vergrootglas komt hier zeer goed 
van pas. 

 

We hebben 
ook nog 3 
duikjes op 
Lembeh 
Strait 
gemaakt. De 
reis er naar toe was ook erg mooi. De haven is erg 
levendig en bruist van de activiteiten. 

We gaan 
met één van 
de 
plaatselijke 
bootjes op 
weg. 

De eerste duik is net onder een rots. Een van de eerste 
dingen die we tegenkomen is een pygmy zeepaardje en 
de banggai kardinaal visjes (die typerend zijn voor 
Lembeh strait).  

De 2e duik was een strandduik en op deze duik kwamen 
we de Flamboyant cuttlefish, een mooie mantis shrimp, 
een gewoon zeepaardje en op een rots nog 3 frogvisjes 
tegen. Na deze 2 duiken werden we met eten en al 
gedropt op een klein strandje.  
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Onze 3e duik was al tegen de schemering aan en gaf 
dus kans op de mandarijnvis. Na de vele slakjes die we 
hier vonden werd het echt donker dus op naar het 
harde koraal voor de mandarijnvis. Deze duik was door 
de vele dingen die we tegenkwamen voor ons gevoel 
veel tekort. Na deze duiken gingen we terug naar de 
haven en weer terug in het drukke verkeer.  

Het verkeer 
hier is ook 
een leuke 
ervaring als 
je zelf niet 
hoeft te 
rijden. Ze 

halen overal  in met toeter en licht signalen en af en toe 
zit je op een 2 baansweg met z’n 3en naast elkaar. We 
hebben gelukkig geen ongelukken gezien. 

Vlak bij het resort ligt nog het wrak van “de Molas”. 
Helaas ligt het wrak tussen de 20 en 40 meter diepte 
dus een lange bodemtijd heb je hier niet. Maar het wrak 
ligt er mooi bij. Hij ligt vlak op de bodem met de schroef 
in het diepe. 

De echte slopedives hebben we gemaakt op het vaste land van Sulawesi aan de andere kant van 
Manado onder de vulkaan. Door het zwarte zand kwamen we hier ook veel leven tegen wat je ook 
terug ziet in Lembeh strait. 

 

Op het huisrif 
van Thalassa 
hebben we 
ons ook zeer 
goed 
vermaakt 
met duiken. 
Dat kwam 
omdat we 
hier lekker 
vrij konden 
duiken 
zonder gids. 
Hoewel er 
een getij is 

hebben we hier weinig last van gehad. We kwamen hier 
weer heel andere slakken tegen dan dat we op de 
Bunaken tegen gekomen waren. Ook zat hier de 
ghostpipe vissen, de mantis shrimp, de ribbon eal en 
vele soorten schelpen. 
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Naast het duiken hebben we ons ook nog vermaakt met wandelingen in de omgeving van het 
resort. De kinderen vonden het leuk om blanke mensen tegen te komen en wilde zeer zeker op de 
foto. We werden niet lastig gevallen door souvenir-verkopers want echt toeristisch is het hier niet.   

Op een van onze wandelingen kwamen we langs het huis van een van de dames van de receptie 
en werden we zeer gastvrij uitgenodigd voor koffie of thee te komen drinken. Daarbij kregen we 
een heerlijk gebakken banaan. Langs de kanten van de weg staan er allemaal kleine kraampjes 
waar ze kokosnoten, bananen en benzine in oude glazen coca cola flessen verkopen. We kwamen 
geen kraampjes met t-shirts tegen. Die waren alleen op het resort te koop. Het vervoer gaat hier 
meestal op brommers. Auto’s hebben de meeste mensen niet dus rijden er erg veel taxibusjes en 
taxi’s rond. De boeren vervoeren hun goederen soms nog per ossenwagen. 

De omgeving hier is erg groen. Veel kokosnootpalmen en bamboe en andere hoge gewassen. 
Veel van de bloemen die hier buiten groeien kom je bij ons in Nederland binnen in de woonkamer 
tegen. Van de kokosnoten die hier groeien gebruiken ze het vlees om te eten verder maken ze er 
olie en touw van. De bladeren gebruiken ze voor dakbedekking. En van de bamboe maken ze 
manden, hoeden en palen. De palen worden echt overal voor gebruikt. 
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Verder konden we nog verschillende excusies 
maken. 

De Jungletour – een leuke trip in de richting 
van Lembeh, naar de jungle. Hier leeft het 
kleinste aapje “Tarsier”, welke ‘s avonds pas 
opzoek gaat naar eten. Het aapje is 10 cm 
groot heeft grote ogen en een lange staat. 
Lopen kan het niet echt maar het kan wel 
sprongen maken van wel 6 meter ver.  

 

Ook lopen er hier zwarte makaken rond in een 
grote groep van ongeveer 70 stuks. Op het 
gehele eiland leven er 5 verschillende soorten 
makaken en de zwarte leeft alleen in dit 
gebied. In een boom in de verte zien we ook 
nog 2 beerkoeskoezen. We zien alleen de 
staart goed van de beesten. Hij kan 1.20 groot 
worden en is erg traag en heeft een buidel. 
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De Minahassa tour – Minahassa is de naam 
van het gebied hier. Tijdens deze tocht zien we 
de vulkanen met op sommige plaatsen de 
geisers. Ook gaan we naar een plaatselijke 
markt waar ze naast de verkoop van groente 
en fruit ook vlees en vis verkopen. Het vlees 
bestaat uit slang, hond, varken, vleermuis, rat 
en soms ook aap. De aap en hond horen echt 
bij elke feestelijke gebeurtenis aanwezig te 
zijn. Anders is het feest niet compleet. Tussen 
de middag eten we bij een groot meer verse 
vis, die ze uit het water hebben gehaald en 
welke op 4 verschillende manieren wordt 
bereid. Daarna gaan we door langs kraampjes 
waar ze dingen verkopen die gemaakt zijn van 
de bamboe en de kokosnoot. Ook zien we hoe 
de plaatselijke Minahassa huizen eruit zien. Ze 
staan langs de kant van de weg te koop als 

een soort bouwpakket en worden hier ook gebouwd. Als je een stuk grond hebt kun je zo’n huis 
kopen. Deze wordt dan in een container naar je grond gebracht en daar weer in elkaar gezet. Het 
zijn ook nog eens hele mooie huizen om te zien. 

De waterval tour – We hebben eerst een oude begraafplaat bezocht. Het graf “de waruga” bestaat 
uit een 2 meter hoge stenen bak waarin ze tot wel 3 mensen in hurkhouding naast elkaar kunnen 
begraven en het deksel is een soort dak van een huis. Uit het deksel kan je opmaken wat de 
persoon vroeger heeft gedaan. Daarna zijn we naar de Tunan waterval gereden. Een wandel tocht 
van 20 minuten brengt ons naar de 40 meter 
hoge waterval. Erg mooi om te zien. Je kunt er 
ook in zwemmen. 
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Al deze excursies gaan door de prachtige natuur. Zo zit je het ene moment in de jungle (dik 
bebost) en het andere moment op de vlaktes tussen de vulkanen in. Hier word ook de rijst en de 

kruidnagel verbouwd. 

 

Op de terug reis zijn we nog 
even naar Singapore geweest 
voor een korte tour. Zo hebben 
we het Marina Bay Sands hotel 
gezien. De 3 torens met een 
boot erop. En het merlion, een 
fontein met een beeld half 
leeuw half vis. Het was erg 
leuk om ook dat nog even mee 
te pakken voor we aan de rest 
van de terugreis begonnen. In 
totaal duurt de terugreis 25 
uur. 

Ik moet zeggen dat deze 
vakantie echt heel mooi was. 
Zowel boven als onderwater. 
Mocht je ook deze richting op 
willen gaan wees er dan op 
berekend dat je in Sulawesi 

onder water niet echt het grote spul tegen 
komt (de dolfijnen waren een uitzondering), 
maar wel heel veel macro leven. André roept 
hierover dat hij tijdens een vakantie nog nooit 
zo vaak heeft gewisseld van lens op de 
onderwater camera. Gelukkig kan dit bij ons 
gewoon onderwater! We zullen hier zeker nog 
een keertje naar terug gaan en we kunnen 
ander mensen dit ook zeker aanbevelen. 

 

André en Marian Roos 
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Kandidaat voorzitter 
Beste leden van duikteam Zeeland, 
 
Onlangs heeft Dick Hoeksema zich aangemeld als kandidaat voor de vacature van voorzitter van 
onze duikclub. Naar aanleiding van deze kandidaatstelling heeft het bestuur gesproken met Dick. 
Het bestuur is na dit gesprek van mening dat Dick geschikt is voor de functie van voorzitter en 
draagt hem dan ook voor als voorzitter. 
 
Volgens de statuten wordt de voorzitter gekozen door de jaarlijkse algemene ledenvergadering 
[ALV]. De eerst volgende ALV zal op 10 november 2014 plaats vinden. Zowel Dick, als het 
bestuur, vindt het belangrijk dat de nieuwe voorzitter gedragen wordt door de hele club. Daarom 
zal er tijdens de ALV verkiezingen worden gehouden voor de functie van voorzitter. 
We roepen alle leden op, die zich kandidaat willen stellen als voorzitter, om dat te doen voor 19.00 
uur,  10 november 2014.  
 
Indien jullie meer informatie willen ontvangen over deze vacature en de invulling daarvan, stuur 
een email naar secretaris@duikteamzeeland.nl . 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mario de Wever 
Secretaris Duikteam Zeeland   

FunteQ Diving > Nieuwe deco-modellen: innovatie of 

modegril? Gratis seminar! 
Het is al weer meer dan 100 jaar geleden dat de Schotse medicus Haldane de basis legde voor de 
decompressie theorie en bijbehorende modellen. Hij publiceerde zijn eerste tabel al in 1908! De 
Zwitser Bulhmann verbeterde en verfijnde die tabellen in 1984, toch ook al weer ruim 30 jaar 
geleden. 
 
Lang golden deze tabellen en de achterliggende multi-weefsel theorie als de “gouden” standaard 
voor decompressie, maar in de jaren 1990 en 2000 wierpen Yount en Wienke een heel ander licht 
op decompressie met respectievelijk het VPM en RGBM model. Deze modellen kijken niet alleen 
naar het gas in oplossing, maar ook naar de levenscyclus van bellen: de hoeveelheid, diameter, 
groei en krimp. Deze modellen introduceerden ook het fenomeen “diepe stop”. In 1998 ontwierp 
Baker een modificatie op het Bulhmann model, de Gradient Factors, waarmee het maken van 
diepe stops ook mogelijk werd. 
 
De laatste jaren regent het nieuwe varianten op deze modellen: VPM-B/E, VPM-FBO, VPM-GPS, 
Fused RGBM, Ratio Deco. Maar zijn al deze vernieuwingen nu ook verbeteringen? Waarin zitten 
de verschillen? Zijn diepe stops echt een verbetering? Hoe goed zijn ze onderzocht? 
 
In deze presentatie geeft Tino de Rijk een populair-wetenschappelijk overzicht van 
decompressiemodellen: hun basis, de verschillen en de empirische validatie. Hij probeert niet om 
“het” antwoord op “het” model te geven, maar probeert iedereen juist aan het denken te zetten 
o.b.v. feiten en achtergronden – want een goed geïnformeerde duiker is een veiliger duiker! 
 
Geef je gratis op via dave@funteqdiving.nl 



 

De Luchtbel CLUBKRANT – 38e jaargang, nummer 8, september 2014 

Richtlijnen veilig duiken, brevetdoelstellingen 
 
Als Duikteam Zeeland zijn we eerst en vooral een duikclub. Met elkaar duiken en opleiden op een 
leuke, gezellige en veilige manier. 
 
We zijn ook een NOB duikclub. We hebben afgesproken dat we de richtlijnen voor veilig duiken 
van de NOB aanhouden voor de activiteiten en opleidingen van Duikteam Zeeland. Bij de 
opleidingen hanteren we de brevetdoelstellingen van de NOB. 
Het uitgangspunt is dat we op deze manier ( leren) duiken op een veilige manier voor zowel, 
instructeur, mentor, buddy, duiker, cursist en bestuurslid. 
 
Ieder heeft een verantwoordelijkheid met betrekking tot veiligheid. Het kan zo zijn dat jij je 
persoonlijke verantwoordelijkheid neemt, maar dat die ander deze misschien niet of minder neemt.  
Dan loop je een risico, een risico dat je wordt aangesproken over de mate waarin je 
verantwoordelijkheid hebt genomen die hoort bij je rol binnen Duikteam Zeeland. Dat kan 
betekenen dat je bijvoorbeeld als mentor of als bestuurslid wordt aangesproken op zaken die 
weliswaar een ander heeft gedaan, maar waarvan jij weet had of waarin je niet voldoende 
aantoonbaar actie hebt ondernomen. 
 
Daarom is het van belang dat we als elkaar soms aanspreken. Aanspreken als er, in clubverband, 
gedoken wordt buiten de brevetdoelstellingen of als er niet wordt voldaan aan de richtlijnen voor 
veilig duiken. 
Dat kan betekenen dat we die enthousiaste nieuwe 1* soms moeten vertellen dat hij nog niet mee 
kan met die duik in de Oosterschelde. Maar dat betekent niet dat we een soort “regeltjes politie” 
moeten worden. En dat we elkaar niet moeten verklikken bij de “regeltjescommissie”.  
 
Als bestuur hebben we gesproken over wat dit nu inhoud en hoe nu vorm te geven. We hebben 
daarbij ook het contact gezocht met de instructeurs. 
 
We zijn van mening dat we zuinig moeten zijn op onze instructeurs, mentoren, cursisten en leden. 
Dat we niet willen dat iemand in een onveilige situatie terecht komt. 
Dat we willen dat iedereen zijn sport of hobby met plezier maar zonder overbodige regelzucht kan 
uitvoeren.  
Dat we niet verwijtbaar willen zijn als lid, cursist, mentor,  instructeur of bestuurslid.  
 
We denken dat we er als bestuur onze verantwoordelijkheid nemen door iedereen aan te spreken 
op de verantwoordelijkheden die horen bij ieders rol. We proberen dat op zo’n manier te doen dat 
we iedereen zo veel mogelijk kunnen laten duiken, zo veel mogelijk in Duikteam Zeelandverband  
en zoveel mogelijk mensen bij de club te betrokken. 
 
Dit stukje in de Luchtbel is een eerste aanzet.  
Een volgende stap is dat we als bestuur  zo veel mogelijk proberen mee te duiken en tijdens die 
clubduiken, waar nodig, mensen wijzen op de verantwoordelijkheid die hoort bij ieders rol. 
 
Als de ieder ander dat ook doet wordt het geen beladen onderwerp en verhogen we de veiligheid 
voor iedereen binnen Duikteam Zeeland. 
 
Namens het bestuur, 
 
Mario de Wever 
Secretaris Duikteam Zeeland 
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Noordzee duiken 20 september 
 
Na een dollemansrit kom ik eindelijk om 4:35 aan in Nieuwpoort. Het was mistig onderweg en ben 
blij dat ik er ben. Eindelijk in Nieuwpoort heb ik de Dive-star de boot waarmee we vandaag op pad 
gaan zo gevonden. Op de kade kom ik mede duikers tegen van De Drift duikers uit … (de dames 
van de Luchtbel weten ook niet waar ze vandaan komen). 

In het donker draag ik mijn duikspullen via een steile trap naar beneden. De hele situatie doet me 
sterk denken aan dat ik in een ver verleden velen malen in het holst van de nacht met een bus in 
Sharm met duiktoeristen aan boord van een safari boot ging richting The Thistlegorm. 

Duikset is opgebouwd iedereen is aan boord we vertrekken. In het leefruim probeer ik nog even 
mijn ogen te sluiten. Het licht kan niet uit en op de achtergrond erg foute Vlaamse jaren 70 muziek 
in plaats van Arabisch habibi muziek, ik weet niet wat erger is. 

Aan een heerlijk ontbijt met verse koffie Marco en Léon en 8 Frans talige Belgen, kom ik tot de 
ontdekking dat ik ondanks dat ik ruim op tijd was toch de laatste aanboord was van DTZ. Dus ja 

vandaar dat ik de eer heb om dit stukje te 
mogen schrijven.  

Aangezien Marco en Léon redelijk verknocht 
zijn aan elkaar, vind ik bij de Drift- duikers een 
prima  buddy. Maurice is ook een no nonses 
duiker dus dat past prima. Tijd voor de 1ste duik 
op de SS Pepinella. Dit vrachtschip was 
gebouwd in 1928 en voer onder Italiaanse 
vlag. Op 20 april 1958 was het onderweg van 
Venetië naar Amsterdam op de Fair bank 
kwam het in aanvaring met een oceaan stomer 
en zonk. 
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We springen op teken over boord en laten ons via het touw naar beneden zakken. We volgen de 
contouren van het schip naar de achtersteven om het roer en de schroef eens grondig te bekijken 
wat op 32 meter ligt. Langzaam naar voren en iets omhoog omdat onze nultijd al aardig op begint 
te raken. Nog even een kijkje in het schip aan de zijkant zit een gat waar het schip is aangevaren, 
waardoor je wel de machine kamer kan zien. Tijdens de duik valt me op dat er erg veel vis en krab 
op dit schip aanwezig is. 

Eenmaal boven worden we aan boord gehesen via een lift, wat een uitvindingen en moet meteen 
toegeven dat dit toch het hoogte punt van de dag is en dat we dat straks nog een keer mogen 

meemaken. 

 Na een heerlijke 
lunch, en een 
middagdut is het tijd 
voor de 2de duik. 
Deze keer op de SS 
Kilmore een iets wat 
ouder schip. Dit 
schip was gebouwd 
in 1890 en zonk op 
29 juli 1906. De 
Kilmore was 
onderweg van 
Liverpool naar 
Amsterdam en 
kwam in aanvaring 
met het Britse 
stoomschip de 
Montezuma. 

Met zelfde procedure, gaan we weer van boord naar beneden. Op het einde van de lijn vinden we 
het midden van het schip. Dit schip is wat ouder en is dus meer begroeit, wel is in al die jaren de 
structuur van het schip vervaagt en is het moeilijk te ontdekken wat waar is. Wel veel vis en nog 
meer krab. Een krab zo groot als een ovenschaal zit klem in een buis, vol gevroten en komt hier 
ook nooit meer uit. Na 30 minuten is ook nu weer onze nultijd op dus moeten we weer helaas weer 
omhoog. Wetende dat we straks weer met het liftje weer omhoog mogen verlicht enigszins het 
afscheid.  

Na 2 mooie duiken gaan we weer richting 
kust wat zo te zien nog even zal duren. Al 
met al was het een lange dag maar zeker 
voor herhaling vat baar.  

 

Stefan Brom   
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Grote populatie zeldzame Hemelsblauwe knotsslakken ontdekt 
Bericht uitgegeven door Stichting ANEMOON op zondag 14 september 2014 

Recent zijn op er op het Noordzeestrand van Walcheren vele tientallen Hemelsblauwe 
knotsslakken, een schitterend mooie zeenaaktslak, ontdekt. Daarvoor waren er tot nu toe slechts 
een paar exemplaren aangetroffen in de zuidwestelijke Oosterschelde. Een van de redenen 
waarom hier lokaal zoveel Hemelsblauwe knotsslakken kunnen voorkomen is de aanwezigheid 
van het specifieke voedsel van deze slak: de elders op onze kust nog niet aangetroffen 
hydropoliep Sertularella elisii. 

De eerste waarneming van de Hemelsblauwe knotsslak (Cuthona caerulea) op de Nederlandse 
kust is van het voorjaar van 2012. Toen zijn slechts een drietal exemplaren aangetroffen op de 
kust van Noord-Beveland in de zuidwestelijke Oosterschelde. In 2013 zijn geen waarnemingen van 
deze soort gemeld. Een paar weken geleden is op dezelfde locatie weer een enkel exemplaar 
aangetroffen. Maar vorig weekend werden sportduikers zeer aangenaam verrast door de melding 
van tenminste tientallen exemplaren op de kop van Walcheren bij West-Kapelle, op slechts twee 
tot drie meter diepte op het Noordzeestrand. Uit nader onderzoek is gebleken dat er momenteel op 
deze locatie mogelijk vele honderden tot duizenden van deze bijzonder fraaie zeenaaktslak 

aanwezig zijn. 

Hemelsblauwe knotsslak van twee 
tot drie meter diepte op 
Noordzeestrand van Walcheren, 
2014 (foto: Peter H van Bragt) 

Tevens zijn er heel veel eikapsels 
van de knotsslak aangetroffen wat 
een aanwijzing is voor een 
succesvolle voortplanting van de 
soort. En daardoor mogen we het 
komend jaar verwachten dat hier 
weer heel veel Hemelsblauwe 
knotsslakken kunnen worden 
aangetroffen. 

 

 

 

Eikapsel van Hemelsblauwe 
knotsslak van twee tot drie meter 
diepte op Noordzeestrand van 
Walcheren, 2014 (foto: Peter H 
van Bragt) 

Deze onmiskenbare zeenaaktslak 
is te herkennen aan de 
karakteristieke blauwe ringen 
onder de met goudoranje pigment 
versierde toppen van de cerata, de 
papillen op de rug. Het voedt zich 
hier specifiek met een circa 4 
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centimeter klein hydropoliepje:Sertularella elisii. Voor deze soort is nog geen Nederlandse naam 
vastgesteld. Hydropoliepen zijn naaste verwanten van de zeeanemonen, koralen en kwallen. Het 
zijn allemaal dieren met netelcellen die ze gebruiken om hun prooien te vangen. VoorSertularella 
elisii is dat plankton, microscopisch kleine zeediertjes. Sertularella elisii is een enkelvoudig steeltje 
van ongeveer 3 tot 4 centimeter, die aan de basis met een netwerk van draden met elkaar 
verbonden is. Over de gehele lengte van het steeltje staan verspringend geplaatste kleine 
poliepjes. Dat zijn de individuele neteldiertjes, die de vorm hebben van minuscule 
zeeanemoontjes. Gezamenlijk vormen ze een kolonie. De soort is te herkennen aan de grote 
bossen van de korte steeltjes op stenen op de zeebodem, die daarmee een dik behaard uiterlijk 
krijgen. De Hemelsblauwe knotsslak heeft geen last van de netelende netelcellen van de 
hydropoliep. Sterker nog zij vormen juist het voedsel voor de zeenaaktslak. 

Bron: http://www.natuurbericht.nl/?id=12792&cat=strand_en_zee 

 

De foto’s vanaf hier zijn van Mathilde Matthijssen. Zij was de sportduiker die navraag had 
gedaan bij Peter van Bragt. 
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Verjaardagen leden 
 
 

oktober 
 

1 Benny van den Steen 
1 Sven Catsman 
13 Henk Betlem 
19 Andre Roos 
23 Jaap Le Roij 
26 Mascha School 
28 Yves Tonnaer 
30 Marcel Jobse 

 
 

 

Emailadressen Duikteam Zeeland 
 

Bestuur   bestuur@duikteamzeeland.nl 
Voorzitter   voorzitter@duikteamzeeland.nl (vacant) 
Secretaris   secretaris@duikteamzeeland.nl 
Penningmeester  penningmeester@duikteamzeeland.nl 
Hoofdtrainer   hoofdtrainer@duikteamzeeland.nl 
Materiaalcommissie  materiaal@duikteamzeeland.nl 
Treur en jubel   treurenjubel@duikteamzeeland.nl 
Luchtbel   luchtbel@duikteamzeeland.nl 
Ledenadministratie  ledenadministratie@duikteamzeeland.nl 
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Bootduik die geen bootduik werd 
 

Windkracht 5/6, práchtige witte schuimkoppen op het water, dreigende  wolken razen in het 
luchtruim voorbij, donker tromgeroffel op de achtergrond… o.k, dat laatste dan weer net niet, maar 
het scheelde toch niet veel.  

Bootduik richting Kulkenol op zondag 17 augustus, het klonk zo leuk maar Nederland zou 
Nederland niet zijn wanneer het weer ff niet mee wilde spelen. 

Desalniettemin niet getreurd, Erik had een prima alternatief bedacht. We mochten grasduinen in 
zijn achtertuin. Er hing nog genoeg moois te bewonderen bij  mosselkwekerij Veerhoek in 
Bruinisse. Met hier en daar een nieuwsgierige Harder , meeliftende krabben en Macho-kreeftjes,  
trossen vol mosselen en ander moois,  was het al met al goed vertoeven in de Haven van Zijpe. 

Na afloop konden we opwarmen met  een warm bakkie koffie , chocoladecake , wat sterke 
verhalen, en de duik was weer helemaal compleet.   

Erik, bedankt voor de gastvrijheid, volgende keer nemen we de zon mee ☺…. 

Marjon Jobse 
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Zijn er al zeepaardjes of zeemeerminnen gespot?? 
 

 

 

 

Bedankt Marjon Jobse voor je creaties. 
Deze en andere kunstwerken zijn te zien 
in het Dorpshuis in Oost-Souburg. 
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Onder de bel 26 september 2014 
 
Het is rustig de laatste tijd binnen Duikteam Zeeland. Weinig gedoe, veel geduik, veel oproepen 
om te gaan duiken, lekker spontaan, dat is goed. Daar moet toch een verklaring voor zijn: 
 
− Is dat bestuur nu zo goed bezig dat ze alles onder controle hebben? 
− Zijn de leden soms weer terug naar de basis en gaat het enkel over wat ons verbind, duiken en 

gezelligheid? 
− Of is er een groter iets aan de hand waardoor het binnen DTZ lekker rustig is? 
 
Aan het bestuur zal het vast niet liggen en aan de leden ook niet.  
Uw razende duikreporter zou geen knip voor de neus waard zijn als hij daarom het laatste punt 
eens niet nader probeerde te onderzoeken.  
 
Is misschien de stelling correct dat “als het een bende in de wereld is dan gaan de Nederlanders 
zeuren over dingen die er niet toe doen” en dus ook andersom? 
De Krim staat in brand, de Palestijnen en Israëliërs liggen (nog steeds) zwaar met elkaar over 
hoop, de meest enge ziekten waren rond over onze wereldbol en in Nederland gaat weer met 
elkaar in discussie over Zwarte Piet.   
Mannen in lange jurken geven andere mannen oranje overals en doen het meest erge wat je kan 
doen in het leven. Ze doden een ander mens en filmen dat. Maar in Nederland gaat het over of je 
je zelf mag filmen in het stemhokje. 
 
Dus als we ons nu opeens binnen DTZ alleen bezig houden met de dingen die er toe doen 
(duiken) dan zou het goed moeten gaan in Zeeland?  
Dat is volgens mij niet het geval. Zeeuwse bedrijven gaan aan de lopende band failliet, de A58 
veranderd op een morgen opeens in een verschrikkelijke chaos en de Oosterschelde wordt weer 
vol gestort met afval van een hoogoven. Dus zo goed gaat het niet in Zeeland. Die stelling gaat 
dus niet op! 
 
Hebben die oude chinezen misschien gelijk als ze stellen dat alles een kwestie is van Yin en 
Yang? 
Dat het leven doordrongen is van twee tegengestelde principes of krachten waarbij het niet enkel 
gaat om tegenstellingen, maar vooral aanvullende waarden. 
Wikipedia leert ons bij dit onderwerp dat er zonder donker geen licht kan zijn. Dat Yin en Yang 
onderling verbonden zijn, dus wanneer een waarde te groot wordt, dat dan de ander af deze 
afremt. Dat de een de veroorzaker is van de ander. 
 
Hier kan ik wat mee! We hebben het gewoon nodig dat er af en toe flink gezeik wordt binnen DTZ, 
want dan kan het daarna weer leuk worden.  Als er te veel gezeikt wordt dan weet je zeker dat dit 
gecorrigeerd wordt door nieuwe positieve zaken. 
 
Conclusie!  
We hebben binnen DTZ gewoon flink behoefte aan een paar oude wijze Chinezen. Dan komt 
alles goed.  
 
En dat brengt me misschien wel op een ander punt voor een volgend stukje. De etnische 
samenstelling van Duikteam Zeeland! Waar komt de gemiddelde DTZduikelaar vandaan? 
 
Tot de volgende keer ………. 
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Zeldzame Gekraagde vlokslak zet opmars in Oosterschelde 

voort 
Bericht uitgegeven door Stichting ANEMOON op zondag 28 september 2014 

De Gekraagde vlokslak werd voor het eerst in het late najaar van 2012 op de Nederlandse 
kust aangetroffen. Sindsdien was het een zeldzame zeenaaktslak. Er werd slechts een klein aantal 
exemplaren in de meest westelijke Oosterschelde aangetroffen. Zeer recent zijn er nu meerdere 
exemplaren in de centrale Oosterschelde bij Zierikzee met eikapsels en een enkel exemplaar bij 
Goes aangetroffen. Hiermee is het gebied waar deze fraaie zeenaaktslak zich heeft gevestigd 
aanzienlijk uitgebreid, en lijkt de soort zich in de Zeeuwse Delta ook succesvol te kunnen 
voortplanten. 
 
De Gekraagde vlokslak (Aeolidiella alderi) is op de West-Europese kust een niet algemeen 
voorkomende soort zeenaaktslak. Hij is bekend van een beperkt aantal plaatsen rondom de Britse 
eilanden en de Franse kust tot in de Middellandse Zee. In het late najaar van 2012 en de daarop 
volgende winter werden een klein aantal exemplaren voor het eerst op de Nederlandse kust, in de 
meest noordwestelijke Oosterschelde, aangetroffen. Tot aan de winter van 2013/2014 werden ze 
hier niet meer teruggevonden, totdat er wederom en uitsluitend op dezelfde locatie in februari 2014 
weer enkele exemplaren door strandjutters en sportduikers werden gevonden. De specifieke en 
eenvoudig te herkennen eisnoeren werden tot dan toe niet waargenomen. Daarmee ontbrak het 
ons aan aanwijzingen voor een succesvolle voortplanting en verspreiding in de Zeeuwse Delta. 

 

Gekraagde vlokslak, Oosterschelde 2014 (foto: Peter H van Bragt) 

Veel soorten zeenaaktslakken hebben tijdens hun larvale ontwikkeling een zogenaamd 
planktonisch stadium. Deze larven verblijven vaak maanden zwevend in het water en kunnen zo 
door de getijdenstroming over grote afstanden verplaatst worden. Dit kan een belangrijke bijdrage 
leveren aan een snelle verspreiding van de soort op nieuwe vestigingsplaatsen. De Gekraagde 
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vlokslak vertoont echter een geheel andere ontwikkeling. De embryonale ontwikkeling in de 
eisnoeren wordt niet opgevolgd door een planktonisch larvaal stadium. Na het uitkomen vestigen 
de jonge slakken zich onmiddellijk op de lokale zeebodem en worden ze dus niet meegevoerd 
door de getijdenstromingen. Hierdoor wordt de snelheid van de verspreiding van de soort sterk 
beperkt. Daarom is het des te meer opmerkelijk dat zo kort na de eerste waarnemingen nu ook al 
exemplaren op geheel andere locaties in de centrale Oosterschelde zijn aangetroffen. Dit doet op 
zijn minst vermoeden dat de soort nu mogelijk ook op andere plaatsen tussen de centrale en 
westelijke Oosterschelde aangetroffen kan worden. 

 
Eisnoer van Gekraagde Vlokslak, Oosterschelde 2014 Foto: Floor Driessen 

De Gekraagde vlokslak lijkt uiterlijk sterk op zowel de Kleine vlokslak (Aeolidiella glauca) en de 
verwante zeenaaktslak (Aeolidiella sanguinea). De eisnoeren van deze soorten zijn echter zeer 
verschillend en zijn, mits ze gelijktijdig met de dieren worden aangetroffen, een belangrijk 
hulpmiddel voor een eenduidige determinatie. Door de vondst van deze karakteristieke eisnoeren 
is nu met zekerheid vastgesteld dat de Gekraagde vlokslak zich op de Nederlandse kust en met 
name in de Oosterschelde inderdaad heeft gevestigd. In de literatuur wordt de soort beschreven 
als voorkomend in het intergetijdengebied: specifiek tussen de hoog- en laagwaterlijn. De eerste 
Nederlandse waarnemingen zijn daar ook gedaan. De recent waargenomen Gekraagde 
vlokslakken en de eisnoeren zijn echter op een diepte van circa 8 meter aangetroffen. Mogelijk 
wijst dit op een migratie van de dieren tijdens de voortplanting naar wat dieper water. 
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Gekraagde vlokslak met karakteristiek eisnoer, Oosterschelde 2014 (foto: Peter H van Bragt) 

In het Natuurbericht van 23 februari 2014 wordt nog terecht de vraag gesteld of, met name door 
gebrek aan vondsten van eisnoeren, deze zeenaaktslak wel of geen blijvertje zou gaan worden. 
Met de vondst van meerdere exemplaren op twee nieuwe locaties in de centrale Oosterschelde en 
een flink aantal eisnoeren lijkt voorlopig een positief antwoord op deze vraag gegeven te kunnen 
worden. Aan aanbod van specifiek voedsel kan het niet liggen. De Gekraagde vlokslak voedt zich 
met meerdere kleine soorten zeeanemonen, zoals bijvoorbeeld de Gewone en Sierlijke 
slibanemoon en de Gewone golfbrekeranemoon. Deze soorten zijn permanent en ruimschoots in 
de Oosterschelde en ook elders op de Nederlandse kust aanwezig. Stichting ANEMOON is 
benieuwd of er binnenkort nog meer waarnemingen van Gekraagde vlokslakken van verschillende 
locaties gemeld gaan worden. 
 
Tekst en foto’s: Peter H van Bragt en Floor Driessen, Stichting ANEMOON 
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Zwembadtijden seizoen 2014-2015 
 

Let op!! 

Zondagzwemmen is  van zondag 5 oktober 2014 tot & met zondag 26 april 2015. 
 
 

Oktober 2014: 
Woensdag 1 oktober  2 uur van 20.15 tot 22.15 uur (2e uur 3-ster training) 
Woensdag 8 oktober  2 uur    van 20.15 tot 22.15 uur (2e uur 3-ster training) 
Woensdag 15 oktober    2 uur    van 20.15 tot 22.15 uur (2e uur 3-ster training) 
Woensdag 22 oktober     1 uur    van 20.15 tot 21.15 uur 
Woensdag 29 oktober     2 uur    van 20.15 tot 22.15 uur (Introductieduik geen training) 
De zondagen      1 uur    van 12.30 tot 13.30 uur 
  

November 2014: 
De woensdagen      1 uur    van 20.15. tot 21.15 uur 
De zondagen      1 uur    van 12.30 tot 13.30 uur 
  

December 2014: 
Woensdag 3 december     1 uur    van 20.15 tot 21.15 uur 
Woensdag 10 december     2 uur    van 20.15 tot 22.15 uur Introductieduik geen training) 
Woensdag 17 december     1 uur    van 20.15 tot 21.15 uur 
Woensdag 24 december Zwembad gesloten 
De zondagen      1 uur    van 12.30 tot 13.30 uur 
  

Januari 2015: 
De woensdagen      2 uur    van 20.15 tot 22.15 uur 
De zondagen      1 uur    van 12.30 tot 13.30 uur 
  

Februari 2015: 
De woensdagen      2 uur    van 20.15 tot 22.15 uur 
De zondagen      1 uur    van 12.30 tot 13.30 uur 
  

Maart 2015: 
De woensdagen      2 uur    van 20.15 tot 22.15 uur 
De zondagen      1 uur    van 12.30 tot 13.30 uur 
  

April 2015: 
De woensdagen      1 uur    van 20.15 tot 21.15 uur 
De zondagen      1 uur    van 12.30 tot 13.30 uur 
 
 


