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1. Van de voorzitter 
 
Onze ‘Luchtbellen’ geven een goede indruk van het afgelopen jaar. Hieronder enkele “hoogte”-
punten. Zie voor details het digitale archief onder ‘Leden’ op www.duikteamzeeland.nl.  
 

Terugblik 2017  Wat speelde er allemaal? 
- Onze instructeurs schoolden zich bij voor de vernieuwde NOB-opleidingen.  
- Erik Veerhoek verzorgde weer onze bootduiken, dit jaar naar Sint Annaland, Kulkenol, Bruinisse en 
  een driftduik onder de Zeelandbrug.  
- Ronald Sturm nam ons op 18/2 mee op een uitstap naar de gigaduiktank "Transfo" in het Belgische  
  Zwevegem. 
- Het dak boven de compressorruimte is in de zomermaanden op een solide wijze gestut. Van  
  wateroverlast zal geen sprake meer zijn.  
- In het najaar kon er enkele weken geen nitrox geperst worden. Bij de jaarlijkse onderhoudsbeurt in  
  november is het probleem verholpen en sindsdien draait onze compressor weer als een tierelier.  
- Bij de jaarlijkse evaluatie van de sleutelverdeling van de compressorruimte is het aantal vulsleutels 
  teruggebracht tot 18, het aantal vullers dat ook nitrox mag vullen tot 10. 

 
Algemene ledenvergaderingen in het Palet te Middelburg 
- In de voorjaarsvergadering op 28/3 lukte het de commissie- en bestuursposten volledig te 
bemensen: Chris de Mooij werd herkozen als secretaris; Frans Spoor en Erik Veerhoek namen het 
materiaalcommissariaat over van Marco Collignon; John Carver en John Franse sloten zich aan bij 
Ronald Sturm in de evenementencommissie, later spontaan gevolgd door Betty van den Berg; de 
nitrox-commissie bestaande uit Erik de Been, Marco Collignon en Leon Joosse werd onder 
dankzegging opgeheven. Roel van der Mast werd met de felbegeerde Ben-van-Gelder-wisseltrofee 
2017 geëerd voor zijn inzet voor de mede-DTZ-leden. Na de pauze namen Yolanda de Jong en 
Mathilde Matthijsse ons mee in de macro- en microwereld onderwater.  
- De gemeente Middelburg zag zich helaas genoodzaakt de subsidie op de zwembadhuur in twee 
stappen te minderen van nog 55% in 2017 naar 34% vanaf 2019.  
In de najaars-ALV op 28/11 werd op basis van een brainstorm in de voorjaars-ALV en een enquête 
onder de leden in september besloten tot een eerste (en hopelijk enige) bezuinigingsmaatregel per 
2018: het schrappen van de zwembaduren in april en september. Bianca de Vlieger besprak met ons 
de betekenis van de vertrouwenspersoon voor DTZ en na de pauze nam onderwaterarcheologe Betty 
van den Berg ons mee naar het op de Noordzee vergane Pim’s wreck.  
 

Promotie DTZ 
- DTZ (Dick Hoeksema, Rob Plasse, Ronald Sturm) presenteerde zich in een kraampje tijdens de 
Karolingenmarkt op 9/9 in Oost-Souburg. 
- DTZ verzorgde 25/10 en 1/11 introduiken in het kader van ‘Walcheren in Beweging’ (vooral dankzij 
een Albert Heijn-actie (!) ca. 26 belangstellenden uit het hele land) en in eigen tijd een open avond op 
13/12 (ca. 26 belangstellenden). Aankondigingen hiervan verschenen in De Faam van 18 oktober en 
29 november en in de PZC van 12 december.  
- De contacten met Hogeschool Zeeland leverden te weinig belangstellenden op voor een aparte HZ- 
duikclinic. 
 

Interne contacten 
- De DTZ-website en De Luchtbel vormen de stabiele basis van de communicatie. Voor een snelle 
uitwisseling van informatie wordt naast de DTZ-Yahoogroup in toenemende gebruik gemaakt van 
Facebook en (wisselende) WhatsApp-groepen.  
- Voor de informele contacten spelen na de training de brasserie van het Vrijburgbad (oktober t/m 
maart), voor de after dive de waterkant (april t/m september) en na een ALV de borrel na afloop een 
belangrijke rol. 
 

http://www.duikteamzeeland.nl/
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Externe contacten 
Op bestuursniveau nam DTZ deel aan 
- overleg op het stadskantoor Middelburg op 9/3 (Dick Hoeksema, Rob Plasse) over de op handen 
zijnde bezuinigingen  
- gebruikersoverleg van het Vrijburgbad op 11/4 (Dick Hoeksema), 27/6 (Rob Plasse) en 12/12 (Dick 
Hoeksema); actueel vanwege de bezuiniging op de zwembadhuur was en is de promotie van de 
zwemverenigingen, in samenwerking met het Vrijburgbad en de gemeente Middelburg 
- overleg met het bestuur van zustervereniging Dolfijn op 7/3; naast het uitwisselen van ervaringen, 
stonden de mogelijkheden tot combinatie van instructeursopleidingen, specialisaties e.d. op de 
agenda. Op 17/6 mochten onze leden meeduiken vanaf de Yerseke 62. Begin 2017 organiseerde 
René Kiel van Dolfijn voor leden van Dolfijn, DTZ en Scaldis de nieuwe specialisatie 
"Onderwaterbiologie wereldwijd". Op 23/9 organiseerde Bert Moet van Scaldis voor de leden van 
Dolfijn, Scaldis, Snotdolf en DTZ een oefening "Redden in de praktijk" bij de werkhaven van 
Bommenede. Van de mogelijkheid deel te nemen aan elkaars clubduiken werd zo goed als geen 
gebruik gemaakt. 
 

Vooruitblik 2018  Wat speelt er allemaal? 

- Is met de succesvolle Nieuwjaars-snertduik op 7 januari door de evenementencommissie een 
  welkome nieuwe trend gezet?  
- Voor 24 februari heeft de evenementencommissie een diepe duik gepland in Nemo 33 te Brussel.  
- Op 14 maart organiseert de TOC een revival van een gouwe ouwe, de DUIKTIEN!  
- Op 22 maart vergadert DTZ voor het eerst in het clubgebouw van de Van Dixhoornbrigade. 
- Voor november staat er een DTZ-trip naar het zonovergoten Caribische eiland Bonaire op de rol.  
 
Uiteraard zal het weer mogelijk zijn deel te nemen aan de bootduiken, een evenement, je voor te 
bereiden op een volgende ster of je te bekwamen in een specialisatie, al dan niet samen met Dolfijn 
en/of Scaldis. Last but not least kunnen we elkaar weer ontmoeten bij de wekelijkse gezellige 
training/duik op zondag of de woensdagavond. Kortom voor elk wat wils. Maar safety first: de TOC 
legt nog de laatste hand aan het "Noodplan bij clubduiken", een belangrijk onderdeel van ons RI&E-
document (Risico Inventarisatie & Evaluatie). 
In 2017 schommelde het ledenaantal rond de 70. Met iets meer leden (75) hoeven we voor de 
najaars-ALV niet een tweede bezuinigingsmaatregel te agenderen. Dat zou mooi zijn, maar het is wat 
het is. De 1*-opleiding in januari is gestart met 4 nieuwe leden, een goed begin! 
 
 
Namens het bestuur  
(Dick Hoeksema, Chris de Mooij, Rob Plasse, Frans Spoor, Erik Veerhoek & Harm Verbeek),  
 
Dick Hoeksema, voorzitter 
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2. Secretaris 
 
Dat was dan alweer 2017... Een wat rustiger jaar dan 2016, maar nu moesten we nadenken over de 
bezuinigingen van de gemeente Middelburg, in 2018 en nog meer in 2019. 
 
Dit was dan ook een belangrijk onderwerp in de bestuursvergaderingen van Duikteam Zeeland, 
waarvan we er in het afgelopen jaar "maar" zeven hebben gehad.  
Onderwerpen waren onder andere de compressor, zwemmarkt in het voorjaar, onderzoeken van 
derden, de RI&E, specialties, de nieuwe duikopleidingen, voorbereidingen voor de ALV in voor- en 
najaar etc. 
 
Dan was er ook nog de ledenwerving! AH kwam met een aktie om mensen bekend te maken met 
andere sporten. Dit leverde ons behoorlijk wat belangstelling op. Het overleg met HZ werd eveneens 
besproken in de vergaderingen. Ook Middelburg en Vlissingen in beweging en de introduiken. Dit 
alles leverde behoorlijk wat gespreksstof op. 
 
Er waren twee algemene ledenvergaderingen in Het Palet in Middelburg, waar in maart 31 leden 
aanwezig waren en in november 28 leden. Voor een vereniging een redelijke opkomst dus. Dit zal 
niet alleen aan de belangrijke onderwerpen gelegen hebben (o.a. de bezuinigingen), maar ook aan de 
onderwerpen na de pauze! 
Dankzij de enquête onder de leden, waarvan er 38 reageerden, waarvoor onze hartelijke dank, was 
het iets simpeler tot overeenstemming te komen waar bezuinigd kon worden. Bezuinigen blijft een 
moeilijk punt! 
 
Als laatste was er nog het overleg met duikvereniging De Dolfijn, waarin ook werd gesproken over 
bezuinigingen en samenwerking.  
De samenwerking ging over gezamenlijke (boot)duiken en opleidingen zoals de specialties. Door de 
drukte bij de ledenwerving bij onze vereniging bleef het afgelopen jaar bij één overleg in plaats van de 
gebruikelijke twee. 
 
Natuurlijk werd er ook gecommuniceerd via mail, telefoon en WhatsApp. Er waren 778 in-mails en 
345 uit. Hier zaten allerlei mails bij, zoals van o.a. de NOB. 
 
We hopen dat er dit jaar weer  mooie duiken gemaakt kunnen worden en de reis naar Bonaire een 
succes wordt! 
 
Tot aan de waterkant! 
 
Chris de Mooij 
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3. Penningmeester 
 
2017 was het eerste jaar waarin we volledig gebruik hebben kunnen maken van onze nitrox-
compressor en daarmee ook duidelijkheid kregen in de kosten van het systeem. 
Tenslotte spring je toch een beetje in het diepe met de aanschaf van zoiets waar niemand precies 
kon vertellen wat de exploitatiekosten zouden worden. 
Gelukkig is het meegevallen en is de aanschaf van zuurstof een flink stuk lager uitgevallen dan 
begroot. Het onderhoud van de compressor is wel een redelijke post gebleken. Dat zit hem vooral in 
het vervangen van filters. 
Aan de andere kant ook een goed teken, want dat betekent dat er goed gebruik van de compressor 
wordt gemaakt. 
 
Zoals uit de winst- en verliesrekening blijkt zijn er weer posten die positief zijn afgesloten en een 
aantal negatief. 
 
Aan de inkomsten kant hadden we met maar liefst 11 nieuwe inschrijvingen een positieve post, ook 
de verhuur van ons materiaal verliep goed. 
De opbrengst van de contributie bleef net iets onder de begroting, helaas hadden we vorig jaar ook te 
maken met een aantal  uitschrijvingen. 
 
Bij de uitgaven bleek de overstap naar de Rabobank een behoorlijke verlaging te zijn van onze 
bankkosten t.o.v. de ABNAMRO. 
Het onderhoud van ons materiaal is hoger uitgevallen omdat we een aantal automaten geserviced 
zijn, duikflessen gekeurd moesten worden en een trimvest hersteld. 
 
Voor de rest waren er wat mee- en tegenvallers in de verschillende posten met als resultaat dat we 
2017 met een positief saldo van € 756,- hebben kunnen afsluiten. 
 
 

 
 
 
Rob Plasse 
Penningmeester 
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4. Verlies en winstrekening 
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5. Ledenadministratie 

 
Vorig jaar was een roerig jaar voor wat betreft het aantal leden. Er waren opzeggingen en 
inschrijvingen, waarschijnlijk mede door de komende bezuinigingen en de roering daaromtrent. 
 
Het jaar 2017 begon (weer) met een ledenaantal van 71 en eindigde op 31 december met 69 leden. 
We hopen dit jaar op 75 leden te komen, we blijven ons best doen! 
 
Halverwege 2017 hebben acht leden hun lidmaatschap opgezegd, aan het eind van het jaar nog eens 
3 leden. 
Daar tegenover staat, dat we er in de loop van het jaar weer 10 leden bij kregen. 
 
Reden van opzegging was in één geval de leeftijd, enkelen zegden op omdat ze niet meer doken en 
enkelen vanwege hun lichamelijke toestand. Dan nog een paar, die te weinig gebruik maakten van de 
faciliteiten van de vereniging.  
 
Hieronder twee grafische weergaven van de leden van Duikteam Zeeland. 
 

 
 
 
In 2018 zijn er intussen alweer drie jonge leden bijgekomen! 
 
Chris 
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6. Trainings- en Opleidingscommissie 2017 
 

Inleiding  
Het lesgeven staat voorop bij de TOC, met in 2017 een volle 1* opleiding en een goed gevulde 2* 
opleiding. De 1* opleiding startte zelfs met 10 deelnemers. Helaas vielen er direct de 4 HZ-studenten 
weer af doordat de kosten van het materiaal (m.n. een eigen duikpak) te hoog bleken. Voor de 2 
buitenlandse studenten bleek ook dat de NOB geen Engelstalig materiaal beschikbaar heeft, wat een 
hindernis is voor de theorie. De theorielessen werden door verschillende instructeurs verzorgd. De 
instructeurs gingen ook mee naar buiten en werden worden hierbij ondersteund door de groep 
mentoren.  
Daarnaast is het geven van de wekelijkse training op de woensdagavond het werk van de TOC. Met 
de grote inzet van de trainers op de kant of in het water wordt iedereen aangezet om beter te 
presteren. Zowel de techniek als de conditie krijgt hierbij aandacht. 
Het contact met HZ Sport is wat stil gevallen door het vertrek van de coördinator bij de HZ. De nieuwe 
coördinator heeft zich wel gemeld en wij hebben pogingen ondernomen om wederom een activiteit 
voor de studenten op te zetten. Door gebrek aan aanmeldingen is dit niet doorgegaan. Enkele 
studenten hebben wel de weg naar ons gevonden en deelgenomen aan de reguliere introductie 
avond. 
 

Introduiken in het zwembad  
We hebben weer gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de gemeenten Middelburg en Vlissingen 
boden om de duiksport bekend te maken via het Sportkennismakingsprogramma “Walcheren in 
Beweging”. Hierdoor konden we op 25 oktober en 1 november op kosten van de gemeenten een 
duikintroductie aanbieden. De aanmeldingen via de gemeenten viel wel enorm tegen. Gelukkig heeft 
onze secretaris ons parallel hieraan aangemeld bij de AH sportactie en dat leverde veel meer 
aanmeldingen op. Met resp. 10 en 16 deelnemers hebben we een goede opkomst gekregen. 
Zoals gebruikelijk organiseren we in december altijd onze eigen duikintroductie. Dit keer kwamen er 
op 13 december wel 26 deelnemers. Met de inzet van instructeurs en mentoren heeft iedereen een 
leuke introductie in het zwembad gekregen. Enkele mensen waren zelfs zo enthousiast dat ze zich 
direct aanmeldden voor de vereniging. Momenteel staat de teller op 4 nieuwe leden in de 1* 
opleiding. Daarnaast zijn er enkele nieuwe leden die reeds een (eerste) brevet in bezit hebben uit 
deze introducties voortgekomen. 
 

 
 

NOB brevetten 
2017 was een succesvol jaar als je kijkt naar bovenstaand overzicht. Er zijn 6 1* brevetten 
afgetekend: Madelon van der Maas was de eerste (in 2 weken heeft ze al haar buitenduiken gemaakt 
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om vervolgens op vakantie in Costa Rica te kunnen duiken). Ze werd snel gevolgd door de anderen: 
Brigitte Timmermans, Leo Pancras, Philip Veurink, Wilna Meliefste en als laatste Weronika Rost.  
De 2*-opleiding is gestart in het najaar en loopt door in het voorjaar van 2018. Hieraan doen nu 10 
mensen mee. We kijken dus uit naar een groot aantal brevetten in de komende maanden. 
 

 
 

NOB specialisaties 
Als tegenhanger blijkt dat we wat minder met specialisaties bezig zijn geweest. Er is wel een 
geslaagde redden-dag samen met Scaldis georganiseerd. Vanuit DTZ waren hierbij 7 deelnemers 
aanwezig, waaronder 2 deelnemers die dit voor het brevet Redden doen. Zij moeten nog wel hun 
reanimatie halen voordat ze de specialisatie binnen hebben. Overigens met dank aan Bert Moet voor 
de voorbereiding van deze dag bij de werkhaven van Bommenede. 
 

 
 
Tot slot hebben weer 12 mensen deelgenomen aan de cursus "Basic Life Support", oftewel 
Levensreddende handelingen, waaronder de reanimatie. Een geslaagde cursus, die we nu al enkele 
jaren geven in het clubgebouw van de Van Dixhoornbrigade. 
 
Namens de TOC 
Hoofdinstructeur: Harm Verbeek 
Instructeurs: Erik Veerhoek, Roel van der Mast, Frans Spoor, Kees Glas, Jeroen de Maat, Stefan 
Brom, Peter de Groot, Yolanda de Jong 
Trainer: Betty van den Berg 
En met dank aan de vele mentoren! 
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7. Materiaalcommissie 
 
2017 stond vooral in het teken van de strubbelingen rondom de compressor. 
De storingen die zich regelmatig voordeden. 
Van de perslucht kon gelukkig het hele jaar door gebruik gemaakt worden, dit kon helaas niet gezegd 
worden van onze nitrox installatie  
Er kon op een gegeven moment ruim vier weken geen nitrox gevuld worden i.v.m. een kapot motortje 
om de zuurstof te mengen. 
 
Om uit te zoeken of de storing hier aan te wijten was moest dit door Elewout  (de leverancier van 
onze compressor) en de fabrikant uit gezocht worden, dit duurde veel langer dan gewenst. Na veel 
gebel, geapp en gemail van onze kant is door Elewout uiteindelijk besloten dit motortje te vervangen. 
Daarmee waren de storingen nog niet over!! Helaas. 
 
Error 4 verscheen regelmatig op het scherm (een te veel aan zuurstof bij een te hoge druk bij het 
opstarten van de compressor) dus wederom (proberen) contact op te nemen met Elewout, ik zeg 
proberen, want zoals jullie misschien wel mee hebben gekregen, is dat het contact tussen DTZ en 
Elewout erg stroef verloopt en dat druk ik erg zacht uit. 
Uiteindelijk heeft Elewout besloten de zuurstof censor te vervangen en heb ik op advies van Elewout 
een (nood) oplossing aangebracht tussen de mixer en de zuurstofflessen, ook niet de beste oplossing 
jammer genoeg, nu maar kijken of dit gaat helpen.  
 
Er is ook een geüpdate nitrox vulinstructie opgehangen op het bord bij de compressor en tevens is 
ook het vulreglement bijgewerkt. (Te lezen in de luchtbel) 
Ook is het probleem met de valve verholpen en kunnen de flessen weer met gemak losgekoppeld 
worden zonder dat de O-ringen om je oren springen. 
 
Bij de jaarlijkse keuring in november is de compressor weer goedgekeurd en getest. Ook heeft de 
compressor een onderhoudsbeurt gehad en nu gaan we het nieuwe jaar in zonder zorgen en hopelijk 
zijn de kinderziekten nu over. En hangt het certificaat in de compressorruimte voor iedereen te 
bewonderen. 
Verder zijn er nog flessen gekeurd, automatensets voor een onderhoudsbeurt en een vest 
gerepareerd. 
 
Er zijn afgelopen jaar een aantal sets voor kortere of langere tijd verhuurd. 
Ook heeft er een sleutel(her)verdeling plaats gevonden, de top 10 nitroxvullers mogen nu perslucht 
en nitrox vullen, de overige vullers alleen perslucht. Dit om de skill van het vullen van nitrox zo 
optimaal te houden om zo storingen e.d. te minimaliseren.  
 
Kortom veel te doen omtrent de compressor. 
Verder geen spannende zaken. 
 
Erik Veerhoek  
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8. Redactie "de Luchtbel" 
 
Al weer de 41ste Jaargang van de Luchtbel. We hebben weer 10 nummers via de digitale snelweg 
verzonden. Met in totaal 197 bladzijden club en duik nieuws. Dec/Jan en Mei/Jun samen gevoegd. 

Het digitaal verzenden van de luchtbel gaat erg goed al zijn er af en toe een aantal postboxen vol 
maar dit waren er toch al weer minder dan vorig jaar. Ook het aantal terug zendingen van de luchtbel 
bij niet juist adres is sporadisch. 

Aan het uiterlijk van de luchtbel hebben we niks veranderd, elk nummer heeft nog steeds een eigen 
bijpassende foto op de voorzijde. Wil je zelf ook eens op de voorkant van ons lijfblad staan, stuur dan 
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.  

Het aantal adverteerders is helaas met 1 verminderd. Degenen die gebleven zijn: bedankt 
adverteerders. Mocht iemand nog een adverteerder weten laat maar horen. We kunnen er altijd 
gebruiken. 

De redactie bestond ook dit jaar weer uit 3 vrouwen. Betty van den Berg, Yolanda de Jong en Marian 
Roos. 

We hebben dit jaar weer leuke stukjes ontvangen van een aantal leden. Zoals het duiken op Curaçao, 
Costa Rica en Kreta. Ook verschillende duiken op de Noordzee (Duik de Noordzee schoon, Pim’s 
Wreck, Duiktrip Dive Star en een week Noordzee), Middellandse Zee (Zenobia), Grotduiken (grotduik 
trip “de Lot”) en een ijsduik in Drenthe. Ook kregen we uitnodigingen  voor de films “Odyssee” en 
“Wonders of the Sea” en de Expositie “The Sea does not Forget”. En werden we gewezen op het 
nieuwe boek “de Groene Zee”. Ook hebben we kunnen genieten van de Fotojaar overzicht 2017 van 
Roel. 

Ook binnen de vereniging hebben we niet stil gezeten zo kwamen de volgende stukjes binnen. BLS 
cursus, Wrakduik Skills, Spelregels voor het onderwater voetbal, Driftduik, Persluchttraining, 
Bootduiken en een WhatsApp verhaal tijdens het flessen vullen. Zo hebben we ook stukjes binnen 
gekregen van dagen die we samen met Dolfijn en/of  Scaldis hebben gedaan. Praktijkles Specialisatie 
Redden, Bootduiken en de Onderwater biologie wereld wijd. 

Tijdens de woensdagavond trainingen ontstonden er ook nog uitstapjes ook deze werden 
toegezonden naar de luchtbel. Duiktank Transfo Zwevegem Belgie en La Gombe België. 

Aan al de leden die hier over geschreven hebben: nogmaals onze dank.  

De rubriek "te Koop / Gezocht / Overbodig / Overkompleet" is 1x gebruikt. Helaas geloof ik dat DTZ 
nog steeds 2 fleece vesten in de aanbieding heeft. 

Er is een facebook account en we hebben nu 73 volgers. Hierop staat duik gerelateerd nieuws te 
lezen. Hiervoor kan je je aanmelden. Laat even weten, we kunnen je een uitnodiging toesturen of jij 

kunt hem zelf liken (vind ik leuk) . 

Ook de WhatsApp word regelmatig gebruikt. Ook hier op zijn weer duikgerelateerde berichten te 
lezen. Hiervoor kan je je aanmelden bij Betty. In de ledenlijst vind je Betty haar 06-nummer. Stuur ze 
een WhatsApp berichtje om je toe te voegen. 

mailto:Luchtbel@duikteamzeeland.nl
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Ook voor 2018 willen we weer jullie clubblad maken. Maar daar hebben we jullie (de leden) ook weer 
bij nodig. Dus iets leuks beleefd, of 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 2018 er ook 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  
 
In 2016 spraken we al over kommer & kwel in plaats van over Treur & Jubel, maar eigenlijk kunnen 
we dat over 2017 weer zeggen. Zij het in een veel mildere vorm.  
 
In 2016 hebben we aandacht kunnen geven aan vijf leden die wat onder de leden hadden. Tot schrik 
behoorde ik (Marjon) tot een van hen. 2017 kenmerkte zich ook tot kwetsuren, waarvan er “slechts” 
twee het lijdende voorwerp werden. Het lijkt misschien of ik (Paul) in 2016 wat afgunstig was tot 
Marjon en in 2017 zelf de slachtofferrol opeiste om van de onverdeelde aandacht van Marjon te 
genieten. Ik zweer jullie; mijn ongeval was pure pech, maar zeker ook door onhandigheid. Het woord 
“puur” moeten jullie dan ook maar vergeten. Niettemin was ik zeer te spreken over haar bezoek aan 
mij. Het gaf ook veel troost, omdat ik geen werkgever meer heb waarbij ik me ziek kon melden, maar 
gelukkig wel een Marjon. 
 
Verder is de enige vrolijke noot van 2017 dat we ruimschoots binnen het ons beschikbare budget 
konden blijven. Liever hadden we dat anders gezien. We zouden bij voorkeur voor de jubel gaan. We 

zijn altijd wel in voor een beschuit met muisjes, of een stukje bruidstaart bij een bakje koffie .  
Noem het een hint, of een vrolijke noot. Ons stukje voor het jaarverslag is dit jaar jolig en minder 
groot.... 
 
Terug komend op dat budget; liever dus, hadden we dat ruimschoots willen overschrijden, maar de 
eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat we dan wel voor een geboortegolf onder onze leden kiezen.  
Wij hopen er dan ook stilletjes op dat op enig moment in Zeeland op een avond de elektriciteit uitvalt. 
Dan zitten we met z’n allen bij de brandende kaarsen, wat voor de nodige romantiek zal zorgen.  
En dan…..vroeg naar bed.  
 
Jullie die natuurlijk allemaal over een goed historisch besef beschikken, weten dat dit al eerder tot 
een geboortegolf heeft geleid. Bij voorkeur die stroomstoring nog voor maart, zodat we in het verslag 
over 2018 hiervan kond kunnen doen. Het zal dan wel een paar A-viertjes gaan beslaan, waarbij dit 
verslag erg kort door de bocht mag worden genoemd. 
 
Marjon & Paul 
  

 


