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Van de voorzitter 
 
Terugblik jubileumjaar 2015 
- In 2015 vierden we het 40-jarig jubileum van Duikteam Zeeland, met als hoogtepunt de 
jubileumviering bij Kanoa op 31/5. Als kers op de jubileumtaart kregen we van de NOB op 
27/11 een DTZ-jubileumvlag 1975-2015.  
- Op 4/4 namen Mario en Marco het voortouw bij de ontruiming van het clubhuis aan de 
Isabellagang en de verhuizing naar de speciaal voor ons gebouwde compressorruimte in het 
Vrijburgbad. Helaas kampte deze ruimte met wat kinderziekten als wateroverlast en 
schimmelvorming .  
-DTZ mocht twee nieuwe leden verwelkomen voor de 1*-opleiding. Het ledenaantal van DTZ 
bleef per saldo in 2015 constant: 71.  
-De Luchtbel en de eigen Facebookgroep Duikteam Zeeland waren in goede handen bij 
Betty, Marian en Yolanda. Doorlezen levert een rijke waaier aan clubactiviteiten:  
4/1 Nieuwjaarsborrel georganiseerd door het bestuur , 31/1 Nemo 33, met Thais etentje, 
door Marjon, 2/4 Tafelen door Stefan, 6/4 Paas Pannekoekenduik door Betty en Rob, 28/5 
Rondleiding Hyperbaar Centrum Goes georganiseerd door Betty, 31/5 Jubileumviering door 
Jack, Marjon, Roel en Ronald, 10/10 Zoetwaterduik in La Gombe door Marjon en 25/11 Een 
carrousel wrakduikskills door Roel.  
- Op 15/4 startten we onze buitenduiken. Jack en Ronald verzorgden de duikagenda 2015.  
- Erik Veerhoek nam ons mee tijdens een zestal bootduiken op de Oosterschelde. 
- De Trainings- en Opleidingscommissie (Erik, Frans, Harm, Jeroen, Kees, Roel, Yolanda) is 
versterkt door Betty (trainer), Peter (1*-instructeur), Roel (2*-instructeur) en Stefan (cross 
over van PADI- naar NOB-2*-instructeur). 
- Harm verzorgde op 17/3 en 24/3 de voor DTZ-leden tweejaarlijkse, gratis cursus Basic Life 
Support.  
- Harm en Yolanda namen op 1/9 en 5/9 de specialisatie Redden voor hun rekening.  
- Het bestuur (Dick, Mario/Chris, Rob, Marco, Erik/Harm) kwam tien maal bijeen. Bij de 
zoektocht naar een nitrox-compressor ondersteund door een nitroxcommissie (Erik de Been, 
Leon). Mario verzorgde de ledenadministratie en behartigde de contacten met de gemeenten 
over de compressorruimte. Treur & Jubel was in goede handen bij Paul en Marjon en Bianca 
vervulde de rol van vertrouwenspersoon. Frans had de DTZ-website onder zijn hoede en 
Rob de DTZ-mail.  
 

Algemene Ledenvergaderingen  
- In de voorjaarsvergadering op 30/3, nog in het clubhuis aan de Isabellagang, beslisten we:  
1) uitbreiding huidige compressor met nitrox, alleen voor eigen leden  
2) t.z.t. vervanging compressor en  
3) sparen voor een buffer.  
Mario verwierf de eervolle Ben van Gelder-wisseltrofee. 
Sylvia en Boudewijn presenteerden hun ontwikkeling als (onderwater)fotografen ‘Van 
analoog tot digitaal’.  
- In de najaarsvergadering op 9/11 in Het Palet in Middelburg-Zuid werd Erik Veerhoek door 
Harm opgevolgd als hoofdinstructeur en Mario door Chris de Mooij als secretaris.  
We besloten tot de zo spoedig mogelijke aanschaf van een nitrox-compressor als vervanging 
van de inmiddels afgeschreven Bauer compressor. 
 Roel gaf een presentatie over de belangrijke rol van de NOB-Commissie Deltagebied voor 
de duiksport in Zeeland.  
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Promotie DTZ 
- Het wensenlijstje van DTZ kan zonder contributieverhoging alleen gerealiseerd worden 
door een uitbreiding van het ledenaantal: 80 – 90 leden zou mooi zijn, 100 leden is 
comfortabel. Onbekend maakt onbemind, daarom is veel aandacht besteed aan promotie-
activiteiten: 
- met medewerking van de NOB is een speciale DTZ-flyer (“15 tinten blauw”) ontworpen 
- met de Zeeuwse onderwaterfoto’s van Roel is een prachtige banner samengesteld 
- DTZ presenteerde zich in een kraampje tijdens de KNRM-reddingbootdag op 2/5 in 
Westkapelle (Betty, Rob, Dick), de Karolingenmarkt op 30/5 in Oost-Souburg (Jack, Ronald, 
Dick) en het Southpark Festival op 20/6 in Middelburg-Zuid (Rob, Dick). 
- DTZ (bestuur en TOC) verzorgde 30/9 en 14/10 introduiken in het kader van ‘Middelburg / 
Vlissingen in Beweging’, nam 1/11 met introduiken deel aan de zwemmarkt van de 
zwemverenigingen en bood op 9/12 in eigen tijd proefduiken aan. Alle in het Vrijburgbad. Met 
aankondigingen in de PZC, de Faam, de Bode, op de site van Omroep Zeeland en via 
Facebook. 
 

Externe contacten 
Op bestuursniveau nam DTZ deel aan  
- het gebruikersoverleg van het Vrijburgbad op 14/4 en 17/11; actuele agendapunten waren 
de ophanden zijnde (2017 - 2019) bezuinigingen door de gemeente Middelburg op de 
subsidies aan de zwemverenigingen en de promotie van de zwemverenigingen 
- het halfjaarlijks overleg met het bestuur van zustervereniging Dolfijn op 21/5 en 12/11; 
naast het uitwisselen van ervaringen, staan de mogelijkheden tot combinatie van 
instructeursopleidingen, specialisaties e.d. op de agenda 
- de NOB-ledenraadvergadering 2015 op 25/5 in Burgh-Haamstede. 
Astrid, Betty en Roel waren op 21-25/5 betrokken bij de organisatie van de 15e CMAS 
Wereldkampioenschappen Onderwaterfotografie, in 2015 gehouden in Zeeland. Op 20/12 is 
door crowdfunding, waaraan ook DTZ bijdroeg, het duikwrak bij Tholen financieel mogelijk 
gemaakt. 
 

Vooruitblik 2016 
De 1*-opleiding is gestart met vier nieuwe leden. Een tweetal leden heeft opgezegd per 1/7. 
De nieuwe nitrox-compressor zal naar verwachting enkele nieuwe leden opleveren. 
Belangrijkste aandachtspunten zullen zijn  
- de ingebruikname van de nieuwe nitrox-compressor 
- de genezing van de kinderziekten van de nieuwe compressorruimte 
- het stimuleren van een groei van het ledenaantal 
- de komende bezuinigingen door de gemeente Middelburg, 
maar vooral het creëren van zoveel mogelijk interessante mogelijkheden om onze geliefde 
duiksport te beoefenen. Zoals uit bovenstaande blijkt kan DTZ daarbij rekenen op vele 
actieve leden. We zijn geweldig bevoorrecht dat we in Zeeland mogen wonen. De naam 
Duikteam Zeeland drukt precies uit wat we willen zijn. Laten we dat blijven uitstralen naar 
elkaar en naar potentieel nieuwe leden.  
 
Namens het bestuur, 
Dick Hoeksema, voorzitter 
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2. Secretariaat  
 
In 2015 vond er een wisseling plaats van secretaris. Mario gaf aan dat hij wilde stoppen en er 
werd gezocht naar een nieuwe secretaris. Op de voorjaars ALV waren er geen gegadigden 
dus ging het bestuur op zoek naar iemand die het van Mario over wilde nemen. Gelukkig 
werd er iemand gevonden, zodat Mario de drukke baan over kon geven aan mij... Mario, 
bedankt voor al je werkzaamheden! Gelukkig wil je nog wel de ledenadministratie doen.  
 
In 2015 waren er 9 bestuursvergaderingen, in het begin in het clubhuis, daarna bij de 
bestuursleden thuis.  
 
Verder waren er twee algemene ledenvergaderingen, waarvan de eerste weer in het clubhuis 
en de tweede in Het Palet in Middelburg. Waren er op de eerste ALV 26 leden aanwezig, op 
de tweede waren er 27 leden. Een kleine stijging dus. Na de pauze in maart was er een 
presentatie fotografie Sylvia en Boudewijn Weenink, in november de presentatie van Roel 
van der mast over het belang van de NOB-Deltacommissie voor de duiksport.  
 
Tenslotte nog gezamenlijke vergaderingen met het bestuur van De Dolfijn en de 
vergaderingen met de gezamenlijke gebruikers van het zwembad. Voldoende overleg dus. 
 
Op de vergaderingen zijn vele onderwerpen besproken, zoals de verkiezing van een nieuwe 
secretaris, het jaarverslag, de begroting, bootduiken, de compressorruimte, kascontrole, 
contributie, bezuiniging bij de gemeente, maar vooral de aanschaf van een nieuwe 
compressor en daarbij de nitrox.  
 
Verder hadden we nog een feestelijke viering aan het Veerse Meer.  
 
Voor wat betreft de administratieve zaken: ik wist niet dat er zoveel mails werden verstuurd 
binnen DTZ! Het grootste deel daarvan ging over de compressorruimte, de vervanging van 
de compressor en de aanschaf van nitrox. Volgens de voorzitter had hij ons daarbij ook nog 
een deel van de mailwisseling bespaard! Dank je Dick! 
 
Benieuwd wat 2016 ons gaat brengen. De eerste drie vergaderingen hebben we inmiddels 
alweer achter de rug. 
 
Allemaal een fijn duikjaar toegewenst.  
Chris de Mooij, secretaris 
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3. Penningmeester 
 
Het jaar 2015 stond in het teken van de sluiting van ons clubhuis. Mede hierdoor hebben we 
2015 met een positief resultaat van € 770,- kunnen afsluiten. 
Aan de inkomsten kant zorgen bijdrage van de barcommissie en de opbrengst van de 
opleidingen, voor een positief resultaat. 
Aan de uitgaven kant hebben we meevallers gehad bij de kosten voor de Delta en een aantal 
posten die ruim binnen de begroting vielen zoals, Luchtbel, huur zaal ALV, Verzekering, 
onderhoud/aanschaf materiaal, bootduiken, TC, en kosten bestuur. 
Dit laatste wordt mede veroorzaakt doordat we tijdens de bestuursvergaderingen de 
theezakjes meerdere keren hergebruiken en de droge kaakjes voor eigen rekening van het 
organiserende bestuurslid zijn. 
 
We hebben vorig jaar ook hier en daar wel wat meer uitgegeven dan begroot. Zo is het 
jubileumfeest iets duurder uitgevallen. Maar je wordt maar 1 keer 40 jaar en daarbij was het 
een zeer geslaagd feest. 
De diverse uitgaven vielen ook hoger uit door toenemende kosten van onze postbus en 
webhosting en de bijdrage voor het duikwrak bij Tholen. 
Voor public relations (PR) hebben we vorig jaar bewust meer geld uitgegeven omdat we met 
de huidige ambities van de vereniging (nitroxcompressor), ons ledental minimaal op peil 
willen houden en het liefst nog zien groeien. Voor het geld van PR hebben we een paar 
mooie banners laten maken die we verschillende keren in marktkramen hebben kunnen laten 
zien. We hebben gestaan op de KNRM-dag in Westkapelle, de karolingenmarkt in Souburg 
en het Southpark festival in Middelburg. Zo is de naamsbekendheid van duikteam zeeland 
verbeterd. 
 
Vooruitkijkend naar 2016 wordt dit jaar onze financiële uitdaging de aanschaf van de 
nitroxcompressor. In de bijgevoegde winst- en verliesrekening zien jullie in de geel 
gemarkeerde cellen wat hiervoor begroot is. 
Uiteindelijk hebben we, met dank aan de nitroxcommissie, een goede offerte gekregen 
waarmee we vooruit kunnen. We hebben als bestuur besloten om, bovenop de standaard 2 
jaar, nog 3 jaar extra garantie in te kopen. Dit om de komende 5 jaar niet voor verassingen te 
komen staan. 
Hopelijk heeft de aanschaf van de nieuwe compressor ook een positief effect op ons 
ledental. Zegt het voort. 
 
Rob Plasse 
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4. Verlies en Winstrekening 
  

begr. 2015 werkelijk begr. 2016 begr. 2015 werkelijk begr.2016

Contributie 10.000,00         10.129,00         11.500,00         

Inschrijfgeld 200,00             150,00             200,00             

Luchtbel 250,00             14,00               50,00               Advertenties Luchtbel 600,00             600,00             600,00             

Huur clubhuis 375,00             374,00             

Huur compressorruimte 990,00             983,00             1.320,00           

Huur zaal tbv ALV 135,00             31,00               60,00               

Delta 600,00             277,00             150,00             Delta 174,00             

Verzekering 150,00             107,00             150,00             Verzekering 42,00               

Bank kosten 300,00             338,00             350,00             

Div. clubhuis 100,00             164,00             Div. clubhuis

Borg sleutels 700,00             Borg sleutels 500,00             

Sleutelplan compressorhok 200,00             630,00             Sleutelplan compressorhok 200,00             630,00             

NOB 3.000,00           2.923,00           3.150,00           

Zwembad 3.200,00           3.120,00           3.200,00           

Aanschaf nieuwe compressor/nitrox 13.030,00         

Installatie nieuwe compressor 3.193,00           

3 jaar extra garantie compressorinstallatie 1.836,00           

Onderhoud materiaal 700,00             495,00             200,00             Verhuur materiaal 400,00             241,00             200,00             

Aanschaf materiaal 300,00             5,00                 400,00             

Aanschaf/huur zuurstofflessen tbv nitrox 500,00             

Afschrijving nieuwe compressor (20 jaar) 650,00             

Boot/clubduik 800,00             300,00             300,00             

Evenementen 500,00             978,00             Evenementen (eigen bijdrage) 614,00             

Jubileum (incl. kosten barbecue) 700,00             1.012,00           

TC 400,00             91,00               400,00             

Opleiding 150,00             205,00             150,00             Opleiding 300,00             650,00             500,00             

NOB-winkel 615,00             NOB-winkel 518,00             

Kosten bestuur 100,00             9,00                 50,00               

Diverse uitgaven 115,00             341,00             700,00             Diverse inkomsten

Inkoop DTZ Fleece truien 847,00             Verkoop DTZ Fleece truien 745,00             

Koffie/thee ALV Pallet 73,00               Veiling spullen clubhuis 52,00               

Bijdrage barcommissie 600,00             644,00             

PR 25,00               146,00             50,00               

T&J 75,00               141,00             70,00               

Reserve 300,00             Overboeking reserve 16.959,00         

Overschot balans 2015 770,00             Overschot balans 2014 1.165,00           

Resultaat 2015 13.465,00         15.689,00         29.959,00         13.465,00         15.689,00         29.959,00         

Wenselijke reservering

Reservering nitroxcompressor 15.000,00         

Algemeen reserve 8.621,85           

Totaal 31-12-2015 23.621,85         

Balans 2015

Activa Passiva

2014 2015 2014 2015

Kas correctie -                   -                   Eigen vermogen 22.509,44         23.621,85         

Banken 22.509,44         23.621,85           Kas correctie

Tot. fin. 22.509,44         23.621,85

Uit In
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5. Ledenadministratie 
 
In 2012 begonnen we het nieuwe jaar met zo’n 100 leden voor DTZ. 
Terwijl we in 2013 het jaar ingingen met 93 leden. 
De eerste maand van 2014 stond de teller op 81 en eindigden we uiteindelijk op 71 stuks. 
 
Jawel dat is een neerwaartse spiraal hoor ik de pessimisten roepen. 
 
Zijn we in 2015 weer gedaald, of is het tij aan het keren? 
 
De eerste maand van 2016 stond de teller op 71 stuks. 
Het ledenaantal is dus gelijk gebleven!!!! 
 
Als we nu in maart-april een nieuwe compressor met nitrox plaatsen en daar flink wat 
publiciteit aan geven dan hoop ik eind dit jaar een stijgende lijn te kunnen melden. 
 
We gaan het zien!!! 
 
Mario de Wever 
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6. Jaarverslag Trainings- en Opleidingscommissie 2015 
 
Inleiding  
Het afgelopen jaar stond in het teken een vernieuwing van de commissie. En zelfs de naam 
is hierbij omgezet in Trainings- en Opleidingscommissie (TOC). En daarom heet de 
hoofdtrainer nu dan ook hoofdinstructeur. De TOC heeft er 3 nieuwe instructeurs bij 
gekregen: Stefan Brom heeft een inschaling doorlopen en is nu ook NOB 2*-instructeur 
geworden. Verder heeft Peter de Groot zijn 1* instructeurbrevet gehaald en Roel van der 
Mast zijn 2* instructeurbrevet. Tot slot is Betty als nieuwe trainer toegetreden.  
 
Met de vernieuwde commissie is ook meer aandacht besteed aan de voorbereiding en 
uitvoering van de zwembad trainingen. En dit had direct resultaat: de zwembad training 
werden actiever bezocht door de leden. Hier zijn we enorm blij mee en deze oplopende lijn 
willen we graag volhouden. 
 
Ook de woensdagavond training in het buitenwater werden actief bezocht door een grote 
groep leden. De samenloop van een 1* en een 3* opleiding hebben hier mogelijk aan 
bijgedragen. En op basis van het resultaat is de mentorenlijst aangevuld/bijgewerkt. Ook in 
de toekomst kan er weer regelmatig een beroep gedaan op mentoren in het buitenwater. 
 
In het najaar heeft Erik Veerhoek zijn rol als bestuurslid overgedragen aan Harm Verbeek. 
Erik blijft gelukkig actief als instructeur en neemt vooral de 1* opleiding onder zijn hoede. En 
met Roel als coördinator van de 2* opleiding houdt Harm net voldoende tijd over voor de 
algemene organisatie. 

 
Introduiken zwembad 
Het bestuur is in 2015 flink aan het leden werven geweest. Op verschillende evenementen 
was zij aanwezig met een stand (jaarmarkt Oost-Souburg, in Westkapelle bij de 
reddingsbrigade enz. De belangstelling van de bezoekers was groot en toezeggingen om 
naar de introduiken toe te komen werden gedaan. Ook hebben het zwembad en de 
gemeenten Middelburg en Vlissingen verschillende sport introductie dagen georganiseerd 
waar we zwembad uren mochten gebruiken om onszelf te presenteren. Zo probeerden we 
mensen te bereiken, die wel eens een duikje in het zwembad wilden maken. 
 
Zelf hebben we in 2015 ook een drietal introduiken in de agenda staan en de TOC dacht 
deze nodig te hebben na de vele toezeggingen om te komen. Uiteindelijk hebben we maar 
twee data gebuikt omdat de werkelijke aanmeldingen bleven steken op 9 personen. Al met al 
zijn we het nieuwe jaar 2016 gestart met 4 nieuwe leden in de 1* opleiding.  

 
1* opleiding 
In januari 2015 zijn we de 1* opleiding met 2 deelnemers (Ron en Daan) gestart. Eerst is er 
in het zwembad theorieles en praktijkles gegeven en vanaf april zijn we naar buiten gegaan. 
Zowel de theorie (goed het boek doorgelezen en de vragen zonder noemenswaardige fouten 
gemaakt) als de praktijk (zwembad en buiten water) hebben ze zonder veel moeite 
doorlopen. Met de inzet van verschillende instructeurs en mentoren hebben beide 
kandidaten met veel plezier in de zomer nu brevet gehaald. De coördinatie was in handen 
van Erik Veerhoek. 
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2* opleiding 
In september 2015 is de 2* opleiding gestart met 5 deelnemers (Chris, Christiaan, Marijn, 
Ron en Daan) en zijn de eerste theorie en praktijkmodules doorlopen. Het praktijkdeel is 
zowel in het zwembad als in het buitenwater doorlopen, totdat daglicht en watertemperatuur 
te beperkend werden. Het vervolg zal plaatsvinden vanaf eind maart 2016 om voor de zomer 
klaar te zijn. De lessen in het eerste deel werden gegeven door Harm Verbeek. Aan het eind 
van het jaar heeft hij de coördinatie overgedragen aan Roel van der Mast, die het tweede 
deel voor zijn rekening neemt. 

 
3* opleiding 
De 3*-opleiding was al gestart in 2014 met 5 deelnemers en liep door in het voorjaar van 
2015. Rond de zomer hebben 4 deelnemers (Marjon, Rob, Betty, Ronald) hun brevet 
gehaald. Ze hebben allemaal voldaan aan de zware eisen die deze opleiding toch van ieder 
vraagt. Je moet niet alleen technisch vaardig zijn, maar ook de begeleiding van beginnende 
duikers voor je rekening nemen. Daarbij wordt een behoorlijk theoretisch inzicht gevraagd. 
De begeleiding werd verzorgd door Harm Verbeek. 

 
Specialisaties:  
Afgelopen jaar zijn er verschillende specialisaties verzorgd door de instructeurs: 
 
In maart hebben 10 deelnemers de DAN cursus “Basic Life Support” gevolgd. Hiermee zijn 
we collectief weer een beetje veiliger met elkaar, want naast de reanimatie is ook aandacht 
besteed aan alarmeren, noodverbanden leggen, stabiele zijligging en dergelijke. Deze cursus 
werd verzorgd door Harm Verbeek. 
 
In augustus en september hebben Yolanda en Harm de Specialisatie Redden verzorgd: 5 
deelnemers (Bianca, Marjon, John, Marijn, Christiaan) zijn geslaagd voor deze module. En 
bij de praktijkoefeningen hadden we ook nog een gast van Scaldis, die fanatiek heeft 
meegewerkt. 
 
De samenwerking met Scaldis was afgelopen jaar breder. Zo is de specialisatie Nitrox Basis 
gegeven door Bert Moet en deze is gevolgd door leden van Duikteam Zeeland samen met 
Scaldis. 5 kandidaten hebben nu brevet gehaald (Bianca, John, Kees, Ronald, Jack). 
 
Ook hebben we de driftduik specialisatie gezamenlijk gedaan. Deze werd ook door Bert Moet 
gegeven en afgetekend bij (Mathilde, Marcel, Mario, Jack, Ronald, Rob, Mark, Martin). De 
theorie werd nog gegeven in het clubhuis en de praktijk, met hulp van Erik Veerhoek, werd 
afgelegd in de Oosterschelde nabij de duikplek Vuilnisbelt op Tholen. 
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7. Materiaalcommissie. 
 
 
 

Flessen 
 
Er is 1 fles ter keuring aangeboden, deze is ook goedgekeurd. 
 

 
 

Compressor 
 
De draaiuren van de compressor bedroegen dit jaar 60 uur. Dit is 27 uur minder dan het jaar 
ervoor. 
Op de tweede bladzijde van dit verslag is een overzicht te vinden van het compressor 
gebruik. 
 
De compressor (bouwjaar 1990) is afgelopen jaar voor het laatst gebruikt. Tijdens een 
controle bij CST was gebleken, dat deze in de huidige conditie niet meer geschikt bleek te 
zijn, voor het verwerken van Nitrox. 
 

Verhuur 
 
Het afgelopen jaar hebben in totaal 2 personen diversen spullen gehuurd van de club. 
Hiermee kwam in totaal € 240,75 in het laatje. 
 
 
Marco Collignon 
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8. Verslag Redactie “de Luchtbel” 
 
Al weer de 39ste Jaargang van de Luchtbel. We hebben weer 10 nummers via de digitale 
snelweg verzonden. Met in totaal 292 bladzijden club en duik nieuws. Juli/aug en nov/dec 
samen gevoegd. 
 
Het digitaal verzenden van de luchtbel gaat erg goed al zijn er af en toe een aantal 
postboxen vol als we de luchtbel verzenden. Ook krijgen we soms de luchtbel terug omdat 
het adres niet goed is door gegeven. 
 
Aan het uiterlijk van de luchtbel hebben we niks veranderd alleen elk nummer heeft een 
eigen bijpassende foto op de voorzijde. Wil je zelf ook eens op de voorkant van ons lijfblad 
staan. Stuur je foto met een bijpassend verhaal maar op naar Luchtbel@duikteamzeeland.nl 
en wie weet sta je er de volgende maand op. 
 
Het gehele jaar werden we door onze voorzitter op de hoogte gebracht met wat er allemaal 
in onze vereniging speelt. Bedankt hier voor Dick. 
Ook van Treur en jubel hebben we weer hun bezoekjes kunnen volgen.  
De tochtjes van de bootduik dagen hebben we ook kunnen lezen. Jammer alleen dat ze niet 
allemaal door zijn gegaan.  
 
Het aantal adverteerders is het zelfde gebleven. Bedankt adverteerders. Mocht iemand nog 
een adverteerder weten laat maar horen. We kunnen er altijd gebruiken. 
De redactie bestond dit jaar uit 3 vrouwen. Betty van den Berg, Yolanda de Jong en Marian 
Roos. 
 
Verder hebben we ook weer 4 logboek stukjes gehad. En laten we zeker onze uitjes niet 
vergeten. Nemo, eten bij tafelen, WK onderwaterfotografie, 40 jarige jubileum Kanoa, 
Karolingenmarkt, de KNRM dag in Westkapelle, Hyperbare centrum te Goes, de Paas 
pannenkoeken duik en een bezoekje aan La Gombe. Over deze dagen hebben we allemaal 
terug kunnen lezen in de luchtbel.  
 
Ook de trainers hebben niet stil gezeten. Een 1 en 2* cursus, de Specialty Redden en de 
Basic Life Suport zijn weer uitvoerig beschreven. 
We hebben er ook een rubriek aan toegevoegd “te Koop / Overbodig / Overkompleet." 
Er is een facebook account aan gemaakt en we hebben nu 59 volgers. Hierop staat duik 
gerelateerd nieuws te lezen. 
 
Verder hebben we Leon kunnen volgen tijdens zijn grotduiken, Harm, Frans, Mathilde, 
Marcel, Martin, Dick en Bianca op Bonaire en Sylvia en Boudewijn in Canada. 
Ook Betty heeft stukjes aan geleverd over haar wrakduiken en de cursussen om daarbij 
veilige onderwater te gaan. 
 
Ook voor 2016 willen we weer jullie clubblad maken. Maar dan hebben we jullie (de leden) 
ook bij nodig. Dus iets leuks beleefd, gedaan boven of onderwater maar wel duik 
gerelateerd, alles is welkom. Ook digitale stukjes, krantenknipsels, strips en grapjes zijn 
welkom. 
 
We proberen van de luchtbel in 2016 er weer jullie blad van te maken. 
 
De Redactie 
Betty van den Berg, Yolanda de Jong en Marian Roos 
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9. Treur en Jubel 
 
Kommer en kwel. 
 
Er is behoefte aan een CvO. Het jaar 2015 kenmerkte zich tot een minimale inzet van het 
Treur & Jubel. Het ons beschikbare budget konden we niet ten volle benutten voor het lief en 
leed.  
 
Natuurlijk hadden we het geluk dat Amber; de dochter van Stefan en Silvia in dat jaar het 
levenslicht zag. We hebben er met diepe teugen van genoten in het besef dat het wellicht de 
rest van het jaar niets meer zou worden.  
 
Er waren zeker wel meer gebeurtenissen, die aandacht verdienden. We lieten dat niet 
zomaar aan ons voorbij gaan en een kaartje was wel het minste wat we deden.  
 
Gelukkig hadden we Bert Schreurs die best wel een opsteker kon gebruiken en ons graag 
zag komen. Ook konden we een rol spelen op de najaars-ALV, waar Dick Hoeksema Mario 
de Wever en Eric Veerhoek in de bloemen mocht zetten. Stoere bloemen werden het op 
nadrukkelijk verzoek van Dick.  
 
Voor de rest was het een mager functioneel jaar voor ons en niemand bij het Duikteam 
Zeeland die zich realiseerde welke impact dat op ons had. Aan kommer en kwel ontlenen we 
nu eenmaal ons bestaan.  
 
Er is dus behoefte aan een CvO. Een Commissie van Opvang, die – hoe paradoxaal ook - 
ons af en toe een hart onder de riem steekt. Gelukkig voor ons kondigde bij een van onze 
leden tegen het einde van 2015 vage pijnklachten zich aan. Reikhalzend keken we uit naar 
de ontknoping daarvan, maar die kwam pas in 2016 zodat we hierover in dit verslag geen 
woord mogen zeggen. 
 
Paul & Marjon  
 
 
 


