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INSIDE

Te koop: duikcentrum 
Costa Brava l’Escala

SCUBAPRO TESTDAGEN 2018
 
Wil jij duiken en daarbij gratis de nieuwste SCUBAPRO materialen testen?

Kom dan naar de SCUBAPRO TESTDAGEN:
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Zaterdag 23 en zondag 24 juni
Duikcentrum De Beldert –
Zoelen (Tiel)-Nederland    
www.beldert.nl

Zaterdag 30 juni en zondag 1 juli
Zilvermeer-Mol-België
www.duikmateriaal.be 
www.watersportcentrale.eu 
www.nelos.be

Zaterdag 13 en zondag 14 oktober 
Transfo Duiktank–Zwevegem-België

* Transfo duiktank eenmalig €5,- voor entree. Vooraf inschrijven is verplicht.
www.duiktank.be             www.nelos.be            www.bubbleanddive.com

S C U B A P R O . C O M

In het hart van de Costa Brava staat en 
compleet duikcentrum te koop. Sinds 
het zich in 1997 vestigde in de haven van 
l’Escala, is het uitgegroeid tot een modern 
duikcentrum dat van alle gemakken is 
voorzien. De duikschool is 180 m2 en heeft 
twee verdiepingen. Voorzien van receptie, 
2x Bauer compressoren met nitrox blender, 
doucheruimte, verhuurruimte, shop, leslokaal 
en terras. De twee boten (12 en 7,5 meter 
lang) hebben plek voor respectievelijk 40 
en 11 duikers. 130 flessen en 25 complete 
verhuuruitrustingen zitten ook bij de verkoop 
inbegrepen. Interesse of meer weten? Bel 
+34649240169 of mail jonfermas@gmail.com

Onder redactie van: Manja Jurgens

Enkele jaren geleden 
maakte ik een duik 
op de Thistlegorm 
bij Ras Mohammed, 
Rode Zee. Met 
amper 20 duiken in 
mijn logboek en nog 
geen nitroxbrevet op 
zak, dalen we af naar 
het prachtige wrak 
om het binnenruim 
te bekijken. We zijn 
met zes duikers en 
een gids, ik duik als 
enige met lucht, de 
rest met nitrox. Voordat mijn computer in deco zou 
gaan, moet ik een teken geven aan de gids want we 
hebben afgesproken dat dit een nultijdduik wordt. 
Wanneer we de trucks bekijken in de cargo, is het 
zover. 2 minuten vóór deco. Het duurt wel even 
voordat de gids mijn handgebaren ziet. We verlaten 
het ruim en ik heb al 5 minuten deco op mijn 
duikcomputer staan. De gids seint dat ik naar de 
boot moet terugkeren terwijl hij met de vijf anderen 
verder gaat. Daar hang ik dan in ‘den blauwe’ op 
zo’n 20 meter diepte, het prachtige 128 meter lange 
wrak te aanschouwen. Ik heb geen enkel idee waar 
onze boot is, of zelfs welke naam die heeft. En voor 

de eerste keer in 
mijn leven heb ik 
8 minuten deco op 
de computer staan. 
Gelukkig heb ik 
geen luchtgebrek. 
Ik ga traag en veilig 
naar de oppervlakte 
en doorloop de 
deco rustig. Dat 
lukt door een touw 
vast te pakken van 
de eerste boot die 
ik tegenkom. De 
liveaboard waar ik 

aan boord klim, herkent mijn fles en informeert mijn 
boot die me komt oppikken. Mijn gids excuseert zich 
enkele malen en ziet in dat het geen goed idee was 
om een beginneling alleen naar boven te sturen op 
zo’n drukke duikplek. Wat ik hiervan leerde: ken de 
naam van je boot, maak duidelijke afspraken, duik 
met een buddy en neem altijd een OSB  mee.  
                                           Kris Herremans

ERGSTE DUIKERVARING OOIT 

Duik De 
Noordzee 
Schoon in 
cijfers
Meer dan 145 wrakken 
in de Noordzee hebben 
ze schoongemaakt 
waarbij 32.000 kilo 
aan spooknetten werd 
verwijderd. Duik De
Noordzee Schoon gaat 
onverminderd door. Op 
pagina 70 van deze uitgave 
staat een interview met 
founder Ben Stiefelhagen.

COLUMN DR. STRIEWSKI

De ware
Als het om het uitzoeken van een geschikte partner gaat, blijken sommige vissen daar beter in te zijn dan 

de mens. Tijdens mijn doctoraal in Australië bestudeerde mijn collega Alex Vail het gedrag van jagende 
forellen en murenen op het Great Barrier Reef.  Tot nog toe werd het vermogen om bewust een geschikte 

partner uit te zoeken, enkel toegeschreven aan mensen en chimpansees.  Alex ontdekte echter dat 
sommige forelsoorten specifieke bewegingen maken, zoals schudden met de kop en bewegen met de 

vinnen. Dit doen ze om bepaalde murenen die in de koralen leven, aan te trekken om hen te vergezellen 
tijdens de jacht. Zo kwam hij tijdens zijn onderzoek regelmatig dezelfde koppels vissen tegen. Alex testte 
zijn praktijkobservaties met experimenten die normaal met chimpansees worden gedaan en liet hiermee 

zien dat de koraalforellen niet alleen in staat zijn om te bepalen wanneer ze de hulp van de murene moeten 
inschakelen, maar ook in staat zijn om het verschil te bepalen 

tussen de hulpvaardige en niet zo hulpvaardige murenen. 
Gedurende die periode worstelde ik zelf een beetje met 

ongelukkige liefdesrelaties. De aanblik van de succesvolle 
keuzes van de vissen zette mij wel aan het denken. En 

toegegeven, tijdens onze wekelijkse BBQ genoot ik toch iets 
minder van mijn gegrilde forel op een knoflookbedje.

Sebastian Striewski is 
marien evolutie-ecoloog 
en organiseert (mariene) 
biologiereizen naar 
bijzondere bestemmingen. 
www.striewski.org 

Wat is jouw vervelendste duikervaring ooit? 
Deel het met onze lezers! Stuur jouw verhaal 
naar manja@duiken.nl

Testdagen 
Scubapro
Toe aan een nieuwe uitrusting? 
Al veel over gehoord en 
gelezen, maar nog niet de 
kans gehad dat nieuwe pak 
uit te proberen? Of misschien 
twijfel je nog en wil je graag een testduik maken in het trimvest dat je op het 
oog hebt? Grijp dan nu je kans en kom naar de testdagen van Scubapro. Op deze 
dagen kun je al hun materiaal komen bewonderen en gratis uitproberen in het 
water. Op zaterdag 23 en zondag 24 juni in Zoelen bij duikcentrum De Beldert, 
op zaterdag 30 juni en zondag 1 juli in Mol (België) bij het Zilvermeer en op 
zaterdag 13 en zondag 14 juli in Zwevegem (België) in de Transfo duiktank. 
Kijk voor meer informatie op www.duiken.nl/agenda 

DAAR HANG IK DAN, HELEMAAL ALLEEN IN 
HET BLAUW, MET 8 MINUTEN DECOTIJD.»

«



DUIKEN.NL10 6/2018

INSIDE

Wat voor type duiker 
ben je? Ik ben een 

fotograferende 
duiker en duik 
zowel in Nederland 
(Oosterschelde en 

Grevelingen) en 
in het buitenland. 

Voornamelijk Indonesië. 
De Zeelandbrug is mijn 

favoriete duikstek omdat daar 
de variatie en diversiteit het grootst is. 
We zijn al meerdere keren… 
naar Manado en Lembeh geweest. Je kunt er 
schitterende duiken maken en hoe vaak je 
ook onder gaat, het is elke keer weer anders. 
Voor de rest is Lembeh qua duiken wat 
mooier dan Manado. 
Waarom? Het is voor macrofotografie een 
ideale plek en biedt daardoor net even iets 
meer. Ook het zicht is over het algemeen  
beter, vooral in het voorjaar. Dit omdat 
er modderstromen op Manado ontstaan 
door zware regenval. Ook de tijd die je 
nodig hebt om naar een stek te gaan, is 
over het algemeen korter, waardoor alles 
wat relaxter is. Maar vooral omdat je bij 
Lembeh per duikstek zoveel verschillende 
dingen tegenkomt dat je gewoon tijd tekort 
komt om het allemaal te fotograferen. Zo 
is de kans aanwezig dat je twee soorten 
zeepaardjes vindt in een enkele duik. En 
slakken waarbij je tegen jezelf zegt: zo, die 
heb ik nog nooit gezien. 
Een duik die ik graag zo snel mogelijk 
vergeet… dat is de duik waarbij ik iets moois 
zag om te fotograferen, en constateerde dat 
ik het lensdopje was vergeten van de camera 
te halen… 
Mijn beste buddy’s… zijn Raymond 
Wennekes en Fendy Galeang. Raymond 
en ik hebben dezelfde interesse op 
fotografiegebied en ik kan nog veel van 
hem leren. Mijn vaste buddy in Manado is 
Fendy, duikgids op het Thalassa Dive Resort. 
Elk jaar maak ik rond de 70 duiken met 
hem en hij weet eigenlijk precies wat ik wil 
fotograferen.

TROUWE ABONNEE

Ben jij ook zo’n Trouwe Abonnee? Stuur dan 
een mailtje aan manja@duiken.nl en doe mee! 
Wordt jouw verhaal gepubliceerd, dan krijg je 
een DUIKEN prijzenpakket thuisgestuurd. 

Foto van 
de maand
Ik duik pas zo’n drie 
jaar en word steeds 
handiger in het nemen 
van onderwaterfoto’s. 
Deze foto heb ik in 
Spanje bij Plaja d’Aro 
gemaakt met mijn 
Olympus TG-4, in 
september 2017. 
Ton Moses

Bij muck diving kom je de meest 
vreemde wezens tegen, maar 
hoe heten ze nu eigenlijk? Dit 
boek helpt je al jouw soorten te 
determineren. Met adembenemende 
foto’s van pygmeezeepaardjes, 
zeenaaktslakken, harlekijngarnalen, 
mini-octopussen en vele andere 
soorten. Daarnaast bevat het boek 
een schat aan informatie over 
de meest populaire critters, een 
beschrijving van de geschiedenis 
van muck diving, de mooiste 
critterbestemmingen en natuurlijk 
ook handige tips om deze bijzondere 
beestjes te fotograferen. Prijs: € 15,99. 
www.bol.com
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Muck diving today is a global phenomenon, with divers 
travelling around the world to marvel at exotica such as 
Mimic Octopus, Flamboyant Cuttlefish, mantis shrimps, 
Bobbit Worms, stargazers, frogfish, snake eels, Demon 
Ghouls and blue-ringed octopus. This book – the first 
complete guide to muck diving – explores different muck 
environments, the history of muck diving, muck diving 
techniques and photography tips. It tells you all you need 
to know about the most popular muck critters, and the 
best muck diving destinations in the Indo-Pacific, making 
it a must-have guide for divers everywhere.

N
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arsh

Natural History

www.newhollandpublishers.com

MUCK
DIVING
A Diver’s 
Guide to the  
Wonderful 
World of 
Critters

Nigel Marsh

Muck Diving 
Paul Vingerhoets:
Elk jaar maak ik rond 
de 70 duiken bij Manado 

en Lembeh» 

«

NIGEL MARSH

Nederlandse 
zeenaaktslakken 
determinatie app 
Hoe handig is dat? De Nederlandse 
zeenaaktslakken determinatie app Blauwtipje! 
Met deze app kun je helemaal zelf determineren 
welke slak je op de gevoelige plaat vastgelegd 
hebt. En door jouw zeenaaktslak te registreren, 
krijgen onderzoekers beter inzicht in 
de verspreiding en biodiversiteit van de 
zeenaaktslakken in Nederlandse wateren.  
Daarnaast geeft de app een lijst met alle 
momenteel voorkomende zeenaaktslakken in 
ons eigen land en een lijst met de soorten die 
regelmatig met ze verward worden. Je kunt de 
app downloaden via de Google Playstore.


