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1. Voorzitter 

 

Nadat we als bestuur waren gekozen, zijn we met frisse moed aan de slag gegaan.  

We hebben gemiddeld eens in de anderhalve maand vergaderd. Er zijn verschillende besluiten 

genomen die in een overzicht zijn vastgelegd. Sinds de vorige voorjaars ALV is er heel wat gebeurd. 

 

Op zaterdag 23 juni vond de eerste bootduik van dit seizoen plaats. Het was een mooie dag, hoewel 

het wel behoorlijk winderig was. Dat mocht echter de pret niet drukken. 

In juni heb ik gesproken met de gemeente Middelburg om eens te praten over de plannen die zij 

hebben met ons clubhuis. Er gonsden allerlei geruchten, maar wat nu echt waarheid was? Er is 

inmiddels een werkgroep clubhuis opgericht die de plannen van de gemeente op een rij gaat zetten 

om de ALV zo spoedig mogelijk te informeren.  

 

Een andere activiteit was de assistentie bij de wereldrecordpoging watertrappelen. Wij hebben dit 

verzoek via de mail aan de leden doorgezet en vier duikers hebben zich hiervoor aangemeld. In een  

artikel van de PZC werd benoemd dat DTZ aanwezig zou zijn voor de veiligheid. Ook op de dag zelf 

werd dit nog eens luid en duidelijk omgeroepen. Leuk dat we op die manier onszelf in het zonnetje 

hebben kunnen zetten. Het evenement is veilig verlopen. 

  

In de zomer bereikte ons het trieste bericht dat ons lid Willem Dijkhuizen was overleden. Er waren 

meerdere leden van de vereniging aanwezig bij zijn uitvaart. Als voorzitter heb ik de dienst in de kerk 

ook bijgewoond.  Er is gezorgd voor een mooi boeket namens DTZ. Tevens is er namens de vereniging 

een kaart gestuurd aan de familie om hen te laten weten dat Wim een gewaardeerd lid was en door 

velen zou worden gemist.  

Gedurende de zomer hebben we nog een aantal bootduiken gehad en natuurlijk de wekelijkse 

duikjes. Niet te vergeten de duikdag op Tholen en de ontdek je plekje duiken. Fien die haar 100e duik 

heeft gemaakt, dat werd gevierd met een heerlijke taart gebakken door Mathilde en natuurlijk de 

cursisten die het felbegeerde brevet hebben gehaald. Proficiat voor hen en dank aan de instructeurs 

die zich hier weer voor hebben ingezet.  

 

In oktober, november en december hebben we drie introductieavonden gehouden. Twee daarvan 

werden door een personeelsvereniging bezocht en dat leidde tot veel deelnemers.  Een aantal 

nieuwe leden heeft zich in het najaar aangemeld.  

 

Ter afsluiting van de 2* opleiding werd in oktober een mosselavond georganiseerd. 16 personen 

gaven gehoor aan de uitnodiging. Adrie en Rinus waren de gastheren en de gasten werden goed 

verzorgd. Er werd heel wat gekletst en gelachen.  

 

Vanaf oktober vonden ook de zwembadtrainingen weer plaats. Yolanda had een duidelijk schema 

opgesteld en de trainers spannen zich nog steeds wekelijks in om de conditie van een aantal leden op 

te krikken. Volgens mij lukt dat aardig.  

 

Het nieuwe jaar werd begonnen met de jaarlijkse Nieuwjaarsnorkeltocht. Veel van de deelnemers 

waren verkleed. Er werden mooie prijzen uitgedeeld voor de originele uitdossingen. 

 

Tilly Neve-van der Leden  
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2. Secretariaat 

 

Melde ik vorig jaar dat 2011 een spectaculair jaar was dan kan ik nu melden dat 2012 een vooral druk 

jaar was. 

 

Er waren negen bestuursvergaderingen, die gemiddeld zo’n drie uur duurden, waarbij per 

vergadering slechts een kopje thee of koffie werd genuttigd en het aantal bladzijden van de stukken 

gemiddeld 60 bedroeg. Was het dan alleen maar werken en zwoegen en geen plezier. 

Nee, in tegendeel, soms waren er discussies maar die zijn altijd op de inhoud gevoerd. We vergaten 

vaak gewoon iets te drinken. Volgend jaar beterschap, dan drinken we meer! 

 

Er waren twee algemene ledenvergaderingen en wel op 16 april en op 12 november. Er waren 

respectievelijk 32 en 27 leden aanwezig. Een gemiddelde opkomst, maar het mag altijd meer. 

 

De gehouden bestuursvergaderingen stonden voornamelijk in het teken de uitvoering van de 

actiepunten van het plan voor de toekomst DTZ. Als secretaris kwam ik tot het besef dat iedereen er 

voor wil gaan, maar dat snelheid, duidelijkheid en betrokkenheid begrippen zijn die door iedereen 

ander worden beleefd. Dit is geen kritiek, maar meer een stukje zelfreflectie van een secretaris die 

soms wel te hard wil gaan. 

 

Onderwerpen die aan de orde zijn gekomen zijn, volkomen willekeurig en niet uitputtend: 

Gesprek met het vorig bestuur, gesprekken met de trainingscommissie, opleidingsbesluit, 

contributiebesluit, jaarverslag, huishoudelijk reglement, begroting, plan voor de toekomst DTZ, de 

Luchtbel, RI&E en plan van aanpak, activeren vullers, clubhuis, gemeente Middelburg, vergoedingen 

instructeurs, evenementen, veiligheid in relatie tot verantwoordelijkheid, digitalisering secretariaat, 

besluitenlijsten, jaarlijkse contributie, zwembad, voorzittersoverleg, taken bestuur, materiaalbeheer, 

start- en einddata seizoen, moderne media en DTZ, Yahoo,  clubduiken, bootduiken, opzeggen 

rekeningen bank, automatisch incasseren, aansprakelijkheidsverzekeringen, verkoop van de trailer, 

nieuwe voorzitter, penningmeester en materiaalcommissaris. 

 

Mario de Wever 
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3. Penningmeester 

 

In 2012 is er een wisseling van de penningmeester geweest. Interim Marnix Poelman werd opgevolgd 

door Rob Plasse. Omdat de rol van penningmeester moeilijk bleek in te vullen is er gekozen om de 

functie op te splitsen in een penningmeester en een kasbeheerder. Han de Vlieger werd bereid 

gevonden om de functie van kasbeheerder op zich te nemen. Alles met het doel om de functie van 

penningmeester te verlichten. 

 

Een nieuwe werkwijze werd bedacht. De kasbeheerder zou facturen betalen en invoeren in het 

kasboek. De penningmeester zou hiervoor de informatie doorgeven. 

 

Na een tijdje bleek dit toch niet zo goed te werken. De functie van kasbeheerder blijkt geen 

verlichting, maar extra werk in de vorm van werkoverdracht, scannen, mailen, controle etc. Er is 

besloten om de functie van kasbeheerder niet verder  voort te zetten.  

 

De balans laat zien dat er vorig jaar een goede € 600,- meer is ingekomen dan dat er is uitgegeven. 

Dit is mede veroorzaakt door een goede opbrengst bij de verhuur van materiaal en de verkoop van 

de boottrailer. 

Aan de uitgave kant valt op dat er meer materiaal is aangeschaft dan begroot. Dit komt door 

aanschaf van 5 consoles en de aanpassing van 2 zuurstofkoffers. 

De kosten van het zwembad liggen ook hoger dan de begroting, dit komt omdat we het zwembad 

vaker gebruikt hebben en regelmatig een zaaltje hebben gehuurd voor de opleidingen. 

Verder zijn er nog wat kleinere posten geweest die uit hun begroting liepen. Dit is allemaal terug te 

vinden in de verlies- en winst rekening. 

 

In de toekomst zullen alle commissies betrokken worden bij het opstellen van de begroting en 

worden zij ook zelf verantwoordelijk gehouden om binnen hun eigen begroting te blijven. 

 

Rob Plasse 
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4. verlies- en winstrekening 

 

 
  

Uit In

begr. 2012 werkelijk begr. 2013 begr.2012 werkelijk begr.2013

 Terug betaal contri -                    174,50              -                   Contributie 13.750,00           13.237,55          13.750,00         

 Rente 16,32                Rente 250,00                283,04              250,00              

Luchtbel 1.200,00            1.040,47           1.200,00           Advertenties 700,00                940,00              700,00              

 Inschrijfgeld Inschrijfgeld 725,00                550,00              350,00              

NOB 4.000,00            3.747,27           3.625,00           NOB

Zwembad 3.200,00            3.762,76           3.200,00           Zwembadpasjes -                     -                   

T&J 50,00                91,50                90,00                -                     -                   

Onderhoud matr. 1.100,00            880,01              1.100,00           Verhuur materiaal 562,50              240,00              

Aanschaf matr 650,00               1.146,61           750,00              Onderhoud matr. 39,10                

Boot materiale Verkoop materiaal (verkoop trailer) 236,00              

Boot/clubduik 800,00               875,00              800,00              Boot/clubduik 20,00                

Evenementen 300,00               500,00              Evenementen

Stalling boot 200,00               -                   

TC 45,00                45,00                Donaties

Verzekering 175,00               96,61                175,00              

Kosten bestuur 75,00                59,88                75,00                

Huur clubhuis 1.380,00            1.414,80           1.380,00           

Delta 1.000,00            1.119,80           1.000,00           Delta 308,95              

Div. clubhuis (oa sleutels) 150,00               530,16              150,00              Div. Clubhuis 225,14              

Opleiding 150,00               61,89                150,00              Diverse 80,50                

Diverse uitgaven 250,00               317,12              250,00              

NOB-winkel -                    1.202,09           -                   NOB-winkel 1.264,77           

NJS 400,00               612,61              500,00              NJS 100,00                130,00              100,00              

PR 100,00               100,00              

Bank kosten 128,09              

Reservering 300,00               300,00              

Administration 4.555,17           Administration 4.555,17           

Overboeking Overboeking

Afschrijving Bijdrage van reserve

Reserve 600,06-              

Resultaat 2010 15.525,00          21.832,66          15.390,00         15.525,00           21.832,66          15.390,00         

Wenselijke reservering

Reservering aanschaf Duikmateriaal 7.946,45           

Reservering aanschaf compressor 6.000,00           Nog te betalen Luchtbel      150,00              

Algemeen reservering 5.200,84           Nog te incasseren Incasso 2012 152.78

Totaal 19.147,29          

Balans 2012

Activa Passiva

2011 2012 2011 2012

Kas correctie -                    -                   Eigen vermogen 18.865,64           19.150,07          

Banken 19.015,64          19.147,29            Kas correctie

Tot. fin. 19.015,64          19.147,29          

Reserve materiaal 3.118,16             2.328,77           

Aankopen -                     1.068,92           

Materiaal 1-1-12 3.118,16            2.328,77           Bijdr. V&W 789,39                812,14              

Aanschaf duikmat. -                    408,92              -                     -                   

Aanschaf diverse -                    660,00              31-12-12 2.328,77             2.585,55           

Afschrijving 789,39               812,14              Sub-totaal 21.194,41           21.735,62          

31-12-12 2.328,77            2.585,55           

Nog te ontvangen 152,78              Nog te betalen 150,00                150,00              

TOTAAL 21.344,41          21.885,62          TOTAAL 21.344,41           21.885,62          
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5. Ledenadministratie 

 

We zitten al bijna in de auto op weg naar onze wintersportbestemming als Marcel vraagt of ik nog 

een jaarverslag naar Mario moet sturen. Alle bubbels in de Oosterschelde dat moet inderdaad nog 

gebeuren! Nou beste duikelaars het wordt dus een kort en krachtig jaarverslag. 

 

2012 begon Duikteam Zeeland met precies 100 leden. Eind juni hebben we 2 leden uitgeschreven en 

eind december nog eens 8 leden. In juli is erelid Willem Dijkhuizen ons helaas ontvallen. In de loop 

van 2012 zijn er 11 nieuwe leden bijgekomen. 2012 sloten we daardoor ook weer af met 100 leden.  

 

 

Mathilde Matthijsse 

Ledenadministratie 
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6. Trainingscommissie 

 

Ook in 2012 werden er weer verschillende opleidingen gegeven. 

 

Zoals ieder jaar weer een 1*-opleiding. Dit jaar waren er vijf deelnemers voor de opleiding. Alle 

deelnemers waren fanatiek met de opleiding bezig en dat viel te merken aan de theorielessen, die 

werden met maar een enkel foutje hier en daar, met een ruime voldoende afgerond. 

 

Ook de zwembadoefeningen werden met goed gevolg afgerond en daarna was het tijd om naar 

buiten te gaan.  Na een zomer lang de oefeningen in het buitenwater te hebben geoefend hebben 

uiteindelijk alle vijf de cursisten de 1*-opleiding met goed gevolg af kunnen ronden. 

De cursisten die in 2012 hun 1* brevet hebben gehaald zijn:  

Bianca de Vlieger, Evert Jobse, Ronald Sturm, Paul Vollenberg en Martin Haverkamp, 

Verder hebben ook Maurice Tramper en Colin Weeland hun 1* brevet mogen ontvangen. 

 

Ook werd er een vervolgopleiding gegeven, dit jaar een 2*-opleiding.  

De geslaagden die zich van nu af aan 2* duiker mogen noemen zijn: 

Mark Noonan, André Boogaard, Mascha School, Stefan van Damme, Wil Donkers. 

 

Na het behalen van de benodigde specialisaties zijn er een aantal leden die, soms na lang wachten, 

hun 4* brevet hebben gehaald. Dit zijn: 

Marian Roos, Jaro van Waarde, Leon Joose en André Roos. 

 

De DAN cursus “Basic Life Support”  gegeven door Harm was dit jaar niet zo groot als vorig jaar maar 

de cursus blijft erg leerzaam en is altijd goed om te blijven herhalen. 

De geslaagden van deze cursus zijn: Rob Plasse, Martin Haverkamp, Laurine Burdorf, Stefan van 

Damme, Mathilde Mathijsse, Marcel Jobse en John Moret. 

  

Paul en Eric hebben de specialisatie decompressieduiken gegeven, de geslaagde hiervoor zijn: 

Marian Roos, André Roos, Astrid v/d Mast, Erik de Been, Erik Veerhoek, Frans Spoor, Jaro van 

Waarde, Leon Joose, Marco Collignon, Mathilde Matthijse, Peter de Groot en Ronald Stadhouders. 

 

Ook is er de  ‘specialisatie zoeken en bergen’ gegeven  door Frans. 

Op 3 augustus is de theorie gegeven en op 4 augustus vond de praktijk plaats. 

De geslaagden hier voor zijn: Mathilde Matthijsse, Marcel Jobse, André en Marian  Roos,  Mascha 

School, Rob Plasse, Peter de Groot,  Erik Veerhoek Martin Verhage en Frans Spoor. 

Deze specialty zal in 2013 ook door Frans aan een grotere groep aangeboden worden. 

 

Als voorbereiding voor al het ijs dat gaat komen is door Frans een deel van de specialisatie ijsduiken 

gegeven. De theorie was op 19 november en de zwembadpraktijk op 19 december. Deze opleiding is 

nog niet afgerond, er wordt eerst gewacht op een voldoende dikke laag ijs, met een beetje geluk zal 

deze afgerond worden begin 2013. 
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Harm gaf ook dit jaar weer de specialisatie onderwaterbiologie, altijd leuk om te doen. De 

deelnemers die ook hiervoor een mooi NOB pasje hebben gekregen zijn: 

Leon Joose, André Roos, Mark Noonan, André Boogard, Mascha School, Stefan van Damme, Wil 

Donkers, Jaro van Waarde en Fien Janse. 

 

Al met al toch weer een groot aantal leden die één of meerdere brevetten en specialties gehaald 

hebben, een goede basis om in 2013 verder te gaan. 

 

Namens de trainingscommissie allen van harte gefeliciteerd en op naar een volgend brevet. 

 

Naast de instructeurs hebben ook de twee trainers Roel van der Mast en Eric de Been zich ingezet om 

de conditie en de vaardigheden van de leden tijdens de zwembaduren te verbeteren. 

 

De trainingscommissie heeft aan het begin van het seizoen 2012 afspraken gemaakt over wie wat 

doet en een lesprogramma samengesteld. 

 

In 2012 is binnen de trainingscommissie de discussie over kosten en vergoeding aan de instructeurs 

gevoerd, twee instructeurs vinden de kosten die de zij moeten maken te hoog en willen die door DTZ 

vergoed zien.  

Na een aantal keren over dit onderwerp gesproken te hebben, in zowel de TC als met het bestuur, 

was de TC van mening dat deze beslissing  gemaakt moest worden door het bestuur, deze heeft hier 

een besluit over genomen, deze beslissing is te lezen in de besluitenlijsten. 

 

Op verzoek van de trainingscommissie zijn nieuwe consoles zijn op de sets gemonteerd, deze zijn 

voorzien van kompas, dieptemeter en manometer, zodat alle duiksets geheel compleet zijn in 2013. 

 

Afgesproken is dat alle DTZ introducties in het zwembad gegeven worden onder toezicht van 

minimaal een 2* instructeur. De begeleiders hierbij worden ook vooraf door de instructeur 

geïnstrueerd. En er zijn tijdens de introductielessen geen andere activiteiten in het zwembad. 

(cursussen, vrij zwemmen en dergelijke) 

 

Alle instructeurs en trainers bedankt voor jullie inzet van afgelopen jaar en we hopen ook in 2012 een 

beroep op jullie te mogen doen. 

 

Hoofdinstructeur Erik Veerhoek 
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7. Materiaalcommissie 

 

Het afgelopen jaar zijn er verschillende zaken vernieuwd of aangepast. 

 

− Zo zijn er in totaal 5 nieuwe consoles aangeschaft voor de automatensets. Deze bestonden nog 

steeds uit alleen een manometer. De nieuwe consoles bestaan nu uit een manometer, kompas 

en dieptemeter. We konden de oude manometers inleveren tegen een kleine vergoeding . 

 

 
 

− Ook zijn er 2 nieuwe regelaars voor de zuurstofkoffers aangeschaft. Dit was nodig omdat de oude 

regelaars maar een maximale uitgifte hadden van 10 l/min. 

− De twee zwembadkarretjes zijn vervangen door één groter RVS model. Hierin kunnen tevens de 

flessen staan, zodat alles makkelijker te vervoeren is vanuit opbergruimte van het zwembad.  

Hiervoor zijn ook nog 10 extra kunststof hangers aangeschaft om de jackets netje op te hangen. 

− Ook de compressor  (bouwjaar 1990) heeft afgelopen december weer zijn jaarlijkse 

onderhoudsbeurt gehad. Deze is uitgevoerd door de firma Dräger. De draaiuren van de 

compressor bedroegen dit jaar 89 uur. Dit is precies gelijk aan afgelopen jaar. We kunnen wel 

stellen dat er van de compressor goed gebruik word gemaakt. Op de tweede bladzijde van dit 

verslag is een overzicht  gemaakt van het compressorgebruik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− In het clubhuis zijn dit jaar ook weer verschillend zaken aangepakt, waaronder een nieuw blad 

voor de bar en een nieuwe laag verf. 

− Noodverlichting is ook aangelegd bij de ingang boven de voordeur en boven aan de trap. 

 

Marco Collignon 
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8. Redactie “de Luchtbel” 

 

Het jaar 2012 is duidelijk een overgangsjaar 

geworden voor “De Luchtbel”. In haar 36
e
 levensjaar 

hebben we als redactie vaak gesproken over haar 

vorm en omvang.  

Je kunt deze zoektocht naar de levensvatbaarheid 

spijtig noemen, maar ik zou het eerder als positief 

willen ervaren dat we de “De Luchtbel” als clubkrant 

van Duikteam Zeeland in leven houden. Maar veel 

hangt altijd af van de hoeveelheid en kwaliteit van 

de aangeleverde kopij. Nu valt over de kwaliteit niet 

te klagen, over de hoeveelheid zeker wel. Hierdoor 

waren er nogal wat oproepen nodig om een 

clubkrant vol te krijgen. 

 

Door het vertrek van Tilly Neve (die nu de rol van 

onze voorzitter heeft) moest de redactie (en het 

bestuur) op zoek naar een opvolger. Dit is niet gelukt 

en daarom trad ik (na de ALV van april 2012) aan als 

interim-redacteur. De opdracht was om door te gaan 

met de productie van de clubkrant en uit te kijken 

naar andere mogelijkheden. 

 

Met hulp van de overige redactieleden en enkele 

schrijflustige clubleden is het gelukt om in de loop van het jaar 9 clubkranten uit te brengen (waar er 

10 bedoeld waren). Verder is de opmaak volledig gedigitaliseerd (incl. de advertentiepagina’s) en is er 

telkens een website versie opgeleverd. 

 

Aan het eind van 2012 hebben we afscheid genomen van Veronica Spoor, die als niet-clublid zeker 16 

jaar heeft bijgedragen aan ons lijfblad. Ze verzorgde de contacten met de adverteerders, vooral door 

ze jaarlijks de rekeningen van de club toe te sturen. Soms was de reactie dan dat er geen behoefte 

meer was aan de advertentie. Maar ook daar had Veronica een oplossing voor: ze ging zelf 

adverteren (en hierbij dus een oproep om eens naar de advertenties te kijken). 

 

Wat 2013 gaat brengen laat ik over aan mijn opvolger en het volgende jaarverslag. Ik treed bij de ALV 

van maart 2013 terug met een voorstel voor vervolg.  

De redactie, voorlopig nog bestaande uit: Fien Jansen, Marian Roos en Arjo de Keizer, gaat graag 

door. Wie helpt hen als redacteur/coördinator? 

 

Met vriendelijke groet, 

Harm Verbeek (interim-redacteur)  
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9. Evenementencommissie 

 

Het jaar begon met de Nieuwjaars snorkeltocht. Altijd weer een leuk evenement om naar om uit te 

kijken. Ook in 2012 weer leuk verklede clubleden en een goede opkomst om het nieuwe jaar te 

beginnen met een frisse duik in het toch wel koude Westerschelde water en na de tocht een warm 

drankje en dan de prijsuitreiking in het Arion. 

 

Op 2e paasdag was er de paasduik, dus het Veersemeer in en op zoek naar de verstopte (paas)eieren.  

Ook waren er dit keer voor de meegereisde kinderen eieren verstopt in het bos dus toen de duikers 

onderwater de eieren aan het zoeken waren struinden de kinderen het bos af op zoek naar wat de 

paashaas had verstopt, heel leuk om te zien als ze met hun buit weer het bos uit kwamen. Na de duik 

in de tent pannenkoeken eten en de prijsuitreiking om vervolgens weer huiswaarts te gaan. 

Een leuke opkomst,  jammer van de regen die de gehele dag duurde en leuke prijzen voor de 

genummerde eieren.  Ook in 2013 zal  er weer een paasduik georganiseerd worden. 

 

In het zwembad werd ook één en ander georganiseerd door diverse leden. 

Zo organiseerden Rinus en Adrie een nettentraining met daaraan gekoppeld een les zuurstof. Het 

herkennen en toedienen van zuurstof bij een duiker in nood is altijd een leerzame les. Ook de netten 

training zal een vervolg krijgen in 2013. Rinus en Adrie bedankt voor jullie inzet! 

 

In een poging de niet zo veel gedoken duikstekken te ontdekken waren er verschillende ‘’ondek je 

stekje’’ duiken georganiseerd, jammer dat deze duiken niet bezocht werden door leden van DTZ.  

Volgend jaar krijgen deze duikplekken opnieuw de kans om door DTZ-ers onderzocht te worden. 

 

Ook op de anders zo druk bezochte duikdag hadden de leden waarschijnlijk andere 

(duik)verplichtingen en ook hier was maar een klein handje vol leden aanwezig. 

Maar de EC geeft niet op, volgend jaar zal er zeker weer een duikdag georganiseerd gaan worden. 

 

De sepiaduik bij Bergsediep werd daarentegen wel  goed bezocht, jammer dat het merendeel van de 

sepia’s het hazenpad had gekozen en was het dus zoeken naar die laatste sepia. 

 

Als laatste op de EC agenda hadden we nog het kampeerweekeinde op het eiland Tholen. 

Waarschijnlijk door het warme weer waren er maar twee plekken op de camping nodig, de duiken 

die dat weekeinde stonden gepland werden toch redelijk bezocht. 

Mede door de hitte van dat weekeinde zijn de geplande duiken op de verschillende plekken vervallen 

en geconcentreerd op duikplek  73 Sint-Annaland mooie duiken, veel te zien en erg helder water en 

voor de kinderen een leuk strand, kortom kunnen we terug kijken op  gezellig weekeinde. 

 

Namens de evenementencommissie Erik Veerhoek 
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10. Treur en Jubel 

 

Treur & Jubelfonds  

 

2012 beloofde een druk jaar te worden. Op 1 januari zag Tycho het levenslicht. Eigenlijk twee 

weekjes te vroeg, maar daar zat niemand mee en wij zeker niet.  

Op 21 januari spoeden wij ons naar ’s Heerenhoek  om jullie uitbundige vreugde aan hen over te 

brengen en dat is aangekomen.   

Van ’s Heerenhoek  gingen we enige tijd later op reis naar de Bluesroute, omdat Isabelle geboren 

was.  Annick troonde ons bij binnenkomst gelijk het slaapkamertje in waar deze schone prinses te 

slapen lag. We konden slechts kort bij haar op audiëntie, omdat we met niets haar rust wilden 

verstoren. Net dat we beneden op de koffie en de beschuit met muisjes getrakteerd werden , werd 

ze toch wakker en dat kwam gelukkig niet door ons. Martijn ging nam de honneurs bij haar waar en 

wij babbelden met Annick een uurtje door. 

 

De rest van het jaar volgde geen beschuit met muisjes meer, maar stil zitten was er niet bij. 

Willem Dijkhuizen was ernstig ziek en opgenomen in het hospice in Vlissingen. Daar zijn we 

verschillende keren op bezoek geweest, eigenlijk zo´n beetje elke maand. Daar waren trieste 

momenten bij, maar ook momenten dat er oude verhalen boven kwamen drijven en dan was het ook 

lachen of gewoon goed om ons samen weer dingen te herinneren.  In augustus gaf Willem de 

ongelijke strijd op. Bij uitvaartdienst in de kerk gaven Tilly en ik (Paul) acte de precense. Ik (Marjon) 

moest door vakantie helaas verstek laten gaan.  Bij de crematieplechtigheid werd er gesproken 

namens het Duikteam Zeeland voor een lid dat van vrijwel het eerste uur lid is geweest. Uit de 

gesprekken later aan boord van de Madeleine werd duidelijk dat dit zeer gewaardeerd werd en men 

sprak van een hechte vereniging. 

 

De rest van het jaar hebben ons geen berichten bereikt, die ons bewogen hebben op bezoek te gaan. 

Er waren wel wat dingen, maar de betrokkene wilde daaraan geen ruchtbaarheid geven en dat 

hebben we uiteraard gerespecteerd. Wel is er namens jullie een kaartje gestuurd. 

 

De rest van het jaar vraagt om een aanmoediging. We zitten niet te wachten op leed, maar zullen het 

zeker niet uit de weg gaan. 

Nee, wij hebben een blijvende behoefte ontwikkeld aan een lijntje beschuit met muisjes door de 

intensieve geboorten in 2009 en 2010. De schreeuw om voortplanting is dus vooral gericht op jullie. 

Nederland heeft slechts 16.8 miljoen inwoners en daar kunnen namens Duikteam Zeeland er best 

nog wat bij. Al was het maar voor onze beschuit met muisjes en natuurlijk om onze pensioenen veilig 

te stellen.  

 

We schrijven dit aan de vooravond van een gezamenlijk etentje in de Wok van Walcheren en lazen 

dat dit een druk bezochte avond wordt. Voor ons is de hechtheid van het Duikteam Zeeland daarmee 

bezegeld. 

 

 

Paul & Marjon 

 

 


