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Van de redactie 
 
De foto op de voorkant staat ook op de homepagina van Duikteam Zeeland. Nieuwsgierig als we 
zijn, willen we graag weten wie die heeft geschoten. Leden kunnen altijd foto’s sturen voor de 
voorpagina.  

Voor we het vergeten, wensen we natuurlijk iedereen het allerbeste. Dat 2015 maar 
een mooi duikjaar mag worden. Voor de een is het duikseizoen niet gestopt, voor ander
de duikspullen voor service en/of winterstop opgeborgen. Graag zouden we vakantieverhalen, 
koude duiken of warmwater stories willen horen. Klim 
vakantieplannen zijn voor het komende jaar.

Hierbij willen we ook de nieuwkomers hartelijk welkom heten.

De 1* opleiding is begonnen. Twee enthousiastelingen zijn vol op bezig met de theorie en praktijk 
in het zwembad. We wensen ze veel succes met de opleiding.
introduceren in de volgende Luchtbel. Ook zijn er andere leden die lid zijn geworden van de 
vereniging. Mocht je het leuk vinden om je voor te stellen, laat wat van je horen.

In het verleden hebben we een snorkeltje, duikmuts of iets dergelijks als rubriek gehad. Vanaf 
volgende Luchtbel willen we een nieuw item introduceren..... =)

Wat de planning gaat worden voor het komende jaar
en de trainingscommissie opgepakt. We zijn nieuwsgierig wat de wensen zijn van de leden. Leuke 
specialisaties, 2* opleiding, bootduiken, nemo33 .....? Laat wat van je horen, dat kan je natuurlijk 
ook laten weten bij de hoofdtrainer of het bestuur.

Aankomende zaterdag gaan een aantal leden duiken in Nemo33. In de volgende Luchtbel willen 
we natuurlijk wel de verhalen lezen.

Kopij kan ingeleverd worden tot 2

Duikse en veel leesplezier, 
Yolanda de Jong, Marian Roos en Betty van den Berg
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zijn, willen we graag weten wie die heeft geschoten. Leden kunnen altijd foto’s sturen voor de 

Voor we het vergeten, wensen we natuurlijk iedereen het allerbeste. Dat 2015 maar 
een mooi duikjaar mag worden. Voor de een is het duikseizoen niet gestopt, voor ander

voor service en/of winterstop opgeborgen. Graag zouden we vakantieverhalen, 
koude duiken of warmwater stories willen horen. Klim in de pen en laat weten wat je 

plannen zijn voor het komende jaar. 

Hierbij willen we ook de nieuwkomers hartelijk welkom heten. 

De 1* opleiding is begonnen. Twee enthousiastelingen zijn vol op bezig met de theorie en praktijk 
sen ze veel succes met de opleiding. Graag zouden we jullie willen 

introduceren in de volgende Luchtbel. Ook zijn er andere leden die lid zijn geworden van de 
vereniging. Mocht je het leuk vinden om je voor te stellen, laat wat van je horen.

n hebben we een snorkeltje, duikmuts of iets dergelijks als rubriek gehad. Vanaf 
volgende Luchtbel willen we een nieuw item introduceren..... =) 

Wat de planning gaat worden voor het komende jaar, wordt donderdag 29 januari met het bestuur 
missie opgepakt. We zijn nieuwsgierig wat de wensen zijn van de leden. Leuke 

specialisaties, 2* opleiding, bootduiken, nemo33 .....? Laat wat van je horen, dat kan je natuurlijk 
ook laten weten bij de hoofdtrainer of het bestuur. 

en aantal leden duiken in Nemo33. In de volgende Luchtbel willen 
we natuurlijk wel de verhalen lezen. 

21 februari 2015 via Luchtbel@duikteamzeeland.nl

Marian Roos en Betty van den Berg  
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Van de voorzitter, 
 
 
Het jaar 2015 is voor DTZ bijzonder: we bestaan 40 jaar! Alle 
DTZ-leden van harte gefeliciteerd met dit bijzondere jubileum! Dat 
gaan we vieren. De jubileum-commissie is druk do
bedenken hoe. Ter omlijsting van dit bijzondere jaar heeft de 
Luchtbelredactie alvast een speciaal DTZ

Op 4 januari was de gezellige nieuwjaarsborrel in het clubhuis, nu 
georganiseerd door het bestuur. Met ca. 25 glazen ch
werden de nieuwjaarswensen beklonken. Ondergetekende mocht 
zijn maiden nieuwjaarsspeech afsteken, hieronder afgedrukt. 
Daardoor blijft er weinig meer over voor mijn ‘Van de voorzitter’. 

Graag nog je aandacht voor twee zaken:

• Op 30 maart, 20.00 uur is de voorjaars
inleider zal zijn na de pauze. In deze ALV zullen de verschillende 
voorbereidingscommissies hun voorstellen en plannen presenteren. Noteer datum en tijd 
van de voorjaars-ALV alvast in je ag

• Tijdens de voorjaars-ALV kunnen we iemand in het zonnetje zetten en onderscheiden met 
de ‘Ben van Gelder-trofee’. We horen als bestuur graag wie zich volgens jou kan spiegelen 
aan Ben van Gelder. Laat je nominatie(s) uiterlijk 1 maart aan mij weten. 
informatie over deze prestigieuze trofee hieronder.

 

Dick Hoeksema, voorzitter 

Nieuwjaars toespraak 2015
Welkom op de 2de Nieuwjaarsborrel van Duikteam Zeeland! Op 5 januari 2014 voor het eerst 
georganiseerd door de barcommissie. 
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Terugblik 2014 
• Ik ben niet bijgelovig, maar 2013 was v

gelukkig beter. Zonder voorzitter hielden Erik, Marco, Mario en Rob 
Complimenten en dank! 

• De Luchtbel kan dienen als spiegel van 2014, met dank aan de redactie, Marian en Betty:
• 5/1 Nieuwjaarsborrel, 16/1 Niet mokken, lekker wokken

met onderwatereierspeurtocht, 28/6 Clubduiken met BBQ ter ere van Paul Poland, 2/8 
Bootduiken naar de Spyros, 20/9 Bootduiken naar de Pepinella en Kilmore, 10/11 Inleiding 
Ronald Stadhouders over Noordzeeduiken, 18/12 O
gebruiksovereenkomst DTZ
verleend; dank aan Mario voor het intensieve overleg

• Daarnaast de opleidingen 1*, 2*, BLS, de specialisaties o
en de driftduiken met de boot van Erik in het najaar, 
introductieduiken in nov/dec
instructeurs/trainers Erik, Frans, Harm
vormen de ruggengraat van de vereniging.

• Buiten DTZ is de NOB Commissie Deltagebied actief geweest met het bevord
nieuwe voorzieningen, wat geleid heeft tot de opening vijfsterrenhotspot Klein Stelle met 
trap, toiletten, douches en spoelbak (locatie 67) in februari en de opening van de Polredijk 
met trap en parkeer-plaats (locatie 85). Dank aan 
Roel voor zijn bijdrage aan deze commissie. 

• Het hoogtepunt van 2014? 
ontdekking van de Hemelsblauwe knotsslak
Westkapelle ☺. Helaas is het beestje 
cm groot! Vraag maar na bij 

  

 

 

Aandacht spunten 2014
• Het teruggelopen ledenaantal van DTZ. Gelukkig hebben zich inmiddels weer nieuwe leden

gemeld. 
• Het gemankeerde bestuur. Gelukkig heeft 
• De gemankeerde Luchtbelredactie. Gelukkig is Yolanda toegetreden.
• De vacature voor beheerder DTZ

Frans uitzoeken hoe we een eigentijds DTZ
opzetten. Dank aan Leon voor het jarenlange beheer van de Yahoo
Frans voor zijn rol als DTZ

• Mathilde is gestopt met de ledenadministratie. Dank Mathilde voor je jare
Gelukkig was Mario bereid de ledenadministratie over te nemen.

• Er was onduidelijkheid over 
De kalender-commissie maakt nu 

• De conditietraining op de woensdagavond blijkt niet goed georganiseerd. Bestuur en TC 
gaan overleggen hoe we die weer beter tot zijn recht kunnen laten komen.
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Vraag maar na bij Betty en Mathilde.  

spunten 2014  
Het teruggelopen ledenaantal van DTZ. Gelukkig hebben zich inmiddels weer nieuwe leden

Het gemankeerde bestuur. Gelukkig heeft DTZ weer een voorzitter ☺ 
De gemankeerde Luchtbelredactie. Gelukkig is Yolanda toegetreden. 
De vacature voor beheerder DTZ-mail. Gelukkig wil Rob dit oppakken; hij gaat samen met 
Frans uitzoeken hoe we een eigentijds DTZ-netwerk met een digitaal archief

Dank aan Leon voor het jarenlange beheer van de Yahoo-mail van DTZ en aan 
Frans voor zijn rol als DTZ-website-beheerder, die hij hopelijk nog een poosje wil vervullen.
Mathilde is gestopt met de ledenadministratie. Dank Mathilde voor je jare
Gelukkig was Mario bereid de ledenadministratie over te nemen. 
Er was onduidelijkheid over de woensdagavondduiken en de planning van de bootduiken. 

maakt nu een duidelijke activiteitenkalender voor 2015
ing op de woensdagavond blijkt niet goed georganiseerd. Bestuur en TC 

gaan overleggen hoe we die weer beter tot zijn recht kunnen laten komen.
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Vooruitblik 2015 
• Je merkt het: het gaat weer de goede kant uit met 

DTZ. 2015 is een bijzonder jaar voor DTZ, ee
jubileumjaar. Onze club bestaat 40 jaar! Dat gaan 
we vieren. De jubileumcommissie is al druk doende 
met een jubileumprogramma.

• We gaan over naar een nieuwe ruimte voor 
compressor en opslag in het Vrijburgbad. De 
Nitroxcommissie zoekt uit of Nitrox een ha
kaart is en komt met aanbevelingen.

• We zullen ook nieuwe ruimte(n) moeten vin
onze bijeenkomsten en natuurlijk de volgende nieuwjaarsborrel. Naast een 
belangenvereniging, waarin we ernaar streven samen onze wensen waar te maken, willen 
we vooral een gezelligheidsvereniging zijn, om samen dingen te ondernemen en onze 
ervaringen uit te wisselen. De huisvestingscommissie komt met voorstellen.

• We verschillen van elkaar en dat is prima: “Eenheid zonder verscheidenheid is verstikkend. 
Verscheidenheid zonder eenheid is los zand. ” zoals de koning in zijn kersttoespraak zei. 
Het lidmaatschap van DTZ moet voor alle leden de moeite waard zijn. Zowel voor duikers 
in opleiding als voor gevorderde duikers, zowel voor de gezelligheidsduiker als de 
techduiker. Juist omdat we van elkaar verschillen, kunnen we veel voor elkaar betekenen.

• Rob en ik volgden begin december de 
als belangrijkste tip mee: duikclubs zijn clubs van vrijwilligers, maar vrijwillig 
Het is belangrijk dat ieder lid kiest wat hij/zij leuk vindt om te doen binnen de vereniging, 
maar als ieder gekozen heeft  moeten we wel op elkaar kunnen rekenen. Dan ben je een 
team. 

• Last but not least: de 3* opleiding 
een grote groep 1*. 

De promotie van Duikteam Zeeland
Het aantal leden van DTZ is onde
groeien naar de 100 willen we wa
Het bestuur wil in een NOB-promotiefolder vastleggen waarom het 
de moeite waard is DTZ-lid te worden 
tekst lag voor ieder klaar ter becommentariëring

Tot slot 
We zijn geweldig bevoorrecht dat we in Zeeland mogen wonen. En 
wat zijn we een actieve club! De naam 
precies uit wat we willen zijn. Laten we dat uitstralen naar elkaar en 
naar de nieuwe leden. Dan voelt ied
toosten op een geweldig jubileumjaar 2015
Zeeland! Proost!  

Dick Hoeksema, voorzitter 
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De promotie van Duikteam Zeeland  
Het aantal leden van DTZ is onder de 70 gezakt. We moeten weer 
groeien naar de 100 willen we waar kunnen maken wat we willen. 

promotiefolder vastleggen waarom het 
lid te worden en te blijven. [De concept-

ommentariëring.] 

We zijn geweldig bevoorrecht dat we in Zeeland mogen wonen. En 
De naam Duikteam Zeeland drukt 

precies uit wat we willen zijn. Laten we dat uitstralen naar elkaar en 
naar de nieuwe leden. Dan voelt ieder zich welkom! Laten we 

geweldig jubileumjaar 2015 . Op Duikteam 
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Stort bagger bij Bruinisse start maandag
Let op! Aanstaande maandag (19 januari) start projectbureau Zeeweringen in de haven van Sint
Annaland met baggeren. De bagger wo
bevindt in een gebied waar duiken niet is toegestaan, liggen ze op vrij dichte afstand van enkele 
duikstekken. Voor die duiklocaties geldt dan ook een waarschuwing om bij het duiken uit de buurt 
van de stortlocatie te blijven. 

Het gaat om de volgende duikstekken:
27 Duikplaats Goudzwaardweg
28 Duikplaats Zonneschijn Zuiveringsinstallatie Oos terhout
De werkzaamheden duren naar verwachting tot half ma art.

Zeelandbrug in 2015 (beperkt) afgesloten
In 2015 wordt er gewerkt aan de dijk bij duiklocatie de Zeelandbrug. Hierdoor is een deel van het 
jaar de Zeelandbrug alleen in het weekend en op feestdagen voor duikers bereikbaar, en een deel 
van het jaar zal de duiklocatie geheel afgesloten zijn.

De data zijn: 

• Van 30 maart t/m donderdag 21 mei 2015: de duiklocatie is in het weekend en op 
feestdagen toegankelijk voor duikers, doordeweeks is de duikstek afgesloten

• Vrijdag 22 mei, zaterdag 23 mei en zondag 24 mei: het WK Onderwaterfotografie vindt 
plaats en de Zeelandbrug is één van de mogelijke wedstrijdlocaties (op donderdag 21 mei 
wordt bekend wat de definitieve wedstrijdlocaties zijn). Als de Zeelandbrug een definitieve 
wedstrijdlocatie is, is de Zeelandbrug gedurende dit weekend gesloten.

• Maandag 25 mei (Tweede Pinksterdag): de duiklocatie is open. 
• Van 26 mei t/m 1 november 2015: duiklocatie Zeelandbrug is volledig afgesloten. 

Tijdens de sluiting van deze duikplaats wordt er door de aannemer aan de dijk gewerkt. Vanaf 26 
mei is het mogelijk dat er ook in h

Bovenstaande foto is van Leon Joosse, bedankt voor het plaatsen.
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Stort bagger bij Bruinisse start maandag  
Let op! Aanstaande maandag (19 januari) start projectbureau Zeeweringen in de haven van Sint
Annaland met baggeren. De bagger wordt vervoerd naar een stortvak. Hoewel het stortvak zich 
bevindt in een gebied waar duiken niet is toegestaan, liggen ze op vrij dichte afstand van enkele 
duikstekken. Voor die duiklocaties geldt dan ook een waarschuwing om bij het duiken uit de buurt 

Het gaat om de volgende duikstekken:  
27 Duikplaats Goudzwaardweg  
28 Duikplaats Zonneschijn Zuiveringsinstallatie Oos terhout  
De werkzaamheden duren naar verwachting tot half ma art.   

Zeelandbrug in 2015 (beperkt) afgesloten  
015 wordt er gewerkt aan de dijk bij duiklocatie de Zeelandbrug. Hierdoor is een deel van het 

jaar de Zeelandbrug alleen in het weekend en op feestdagen voor duikers bereikbaar, en een deel 
van het jaar zal de duiklocatie geheel afgesloten zijn. 

Van 30 maart t/m donderdag 21 mei 2015: de duiklocatie is in het weekend en op 
feestdagen toegankelijk voor duikers, doordeweeks is de duikstek afgesloten
Vrijdag 22 mei, zaterdag 23 mei en zondag 24 mei: het WK Onderwaterfotografie vindt 

Zeelandbrug is één van de mogelijke wedstrijdlocaties (op donderdag 21 mei 
wordt bekend wat de definitieve wedstrijdlocaties zijn). Als de Zeelandbrug een definitieve 
wedstrijdlocatie is, is de Zeelandbrug gedurende dit weekend gesloten.

eede Pinksterdag): de duiklocatie is open.  
Van 26 mei t/m 1 november 2015: duiklocatie Zeelandbrug is volledig afgesloten. 

Tijdens de sluiting van deze duikplaats wordt er door de aannemer aan de dijk gewerkt. Vanaf 26 
mei is het mogelijk dat er ook in het weekend of in de avond wordt gewerkt. 

Bovenstaande foto is van Leon Joosse, bedankt voor het plaatsen. 
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Vrijdag 22 mei, zaterdag 23 mei en zondag 24 mei: het WK Onderwaterfotografie vindt 

Zeelandbrug is één van de mogelijke wedstrijdlocaties (op donderdag 21 mei 
wordt bekend wat de definitieve wedstrijdlocaties zijn). Als de Zeelandbrug een definitieve 
wedstrijdlocatie is, is de Zeelandbrug gedurende dit weekend gesloten. 

Van 26 mei t/m 1 november 2015: duiklocatie Zeelandbrug is volledig afgesloten.  

Tijdens de sluiting van deze duikplaats wordt er door de aannemer aan de dijk gewerkt. Vanaf 26 
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Sportief Besturen 
 
Donderdag 4 december namen Dick en ik deel aan de 
kregen informatie en wisselden ervaringen
vertegenwoordigers van vier andere duikclubs (OWSV Stella Maris, Duikteam Argonauta 
(gastheer/vrouw), Duikvereniging de Kruikeduikers en Duikteam de Buddies).

Na een eenvoudige maar voedzame maaltijd 
discussie over wat sportief besturen voor iedereen persoonlijk inhoud en hoe we dat kunnen 
vormgeven. 

Er ontstonden verschillende levendige discussies over allerlei praktijk voorbeelden. Daaruit bleek 
dat elke duikvereniging wel met vergelijkbare 
een feest van herkenning! 

Anne had een presentatie van 25 pagina’s die ze wou doorlopen, maar door de vele 
praktijkvoorbeelden die ter tafel kwamen, zijn we aan die presentatie nauwe

Hieronder de samenvatting van de presentatie.
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Dick en ik deel aan de workshop Sportief Besturen in Breda. We 
kregen informatie en wisselden ervaringen uit met Anne Schulze van de NOB en 
vertegenwoordigers van vier andere duikclubs (OWSV Stella Maris, Duikteam Argonauta 
(gastheer/vrouw), Duikvereniging de Kruikeduikers en Duikteam de Buddies).

Na een eenvoudige maar voedzame maaltijd gingen we, onder leiding van Anne, met elkaar in 
discussie over wat sportief besturen voor iedereen persoonlijk inhoud en hoe we dat kunnen 

Er ontstonden verschillende levendige discussies over allerlei praktijk voorbeelden. Daaruit bleek 
l met vergelijkbare uitdagingen te maken krijgt. Wat dat betreft was het 

Anne had een presentatie van 25 pagina’s die ze wou doorlopen, maar door de vele 
praktijkvoorbeelden die ter tafel kwamen, zijn we aan die presentatie nauwelijks toegekomen.

Hieronder de samenvatting van de presentatie. 
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vertegenwoordigers van vier andere duikclubs (OWSV Stella Maris, Duikteam Argonauta 
(gastheer/vrouw), Duikvereniging de Kruikeduikers en Duikteam de Buddies). 

ding van Anne, met elkaar in 
discussie over wat sportief besturen voor iedereen persoonlijk inhoud en hoe we dat kunnen 

Er ontstonden verschillende levendige discussies over allerlei praktijk voorbeelden. Daaruit bleek 
te maken krijgt. Wat dat betreft was het 

Anne had een presentatie van 25 pagina’s die ze wou doorlopen, maar door de vele 
lijks toegekomen. 



 

De Luchtbel CLUBKRANT 

 
Wat de workshop ons specifiek heeft opgeleverd is het volgende;

Sportief besturen 

Het bewaken van een goede, positieve sfeer binnen de vereniging.

Principes 

• Verdeel de taken in behapbare po
verantwoordelijkheid willen dragen”. Dat verhoogt de betrokkenheid. Wel vrijwillig, maar 
niet vrijblijvend. 

• Eenheid in verscheidenheid: verschillende belangstellingen/specialismen (“elkaar iets 
gunnen”), gemeenschappelijke behoeften vervullen in clubverband. 

• Consumentengedrag is een realiteit en in principe niet verkeerd. “What’s in it for me?” hoort 
bij de recentere generaties X, Y en Z.

Vragen aan de leden 

• Wat verwacht je van elkaar?
• Wat betekent de club voor jou? Wat kan jij voor de club betekenen?

Vier bestuursrollen 

• Beleids- en procesrol: Wat spreken we met elkaar af?
• Communicatierol: Waarom spreken we dit af?
• Voorbeeldrol: Geven we het goede voorbeeld?
• Weerbaarheidsrol: Spreken we elkaar aan op basis

Het was kortom een erg leerzame avond, waaraan we als bestuur zeker een gevolg aan gaan 
geven. 

Groeten Rob Plasse 

 

Van de trainingscommissie
 
Op woensdag. 4 februari kan er 
 
Dit omdat er een nood reperatie aan het plafond plaats vind in het vereni gingsbad ( bad met 
de duikplanken ) en er dus geen gebruik gemaakt kan  worden van het bad.
Zondag kan er wel gewoon gezwommen worden.
 
Met vriendelijke groet 
 
Erik veerhoek  
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Wat de workshop ons specifiek heeft opgeleverd is het volgende; 

Het bewaken van een goede, positieve sfeer binnen de vereniging. 

Verdeel de taken in behapbare porties over leden die het leuk vinden en een “stukje 
verantwoordelijkheid willen dragen”. Dat verhoogt de betrokkenheid. Wel vrijwillig, maar 

Eenheid in verscheidenheid: verschillende belangstellingen/specialismen (“elkaar iets 
gemeenschappelijke behoeften vervullen in clubverband.  

Consumentengedrag is een realiteit en in principe niet verkeerd. “What’s in it for me?” hoort 
bij de recentere generaties X, Y en Z. 

Wat verwacht je van elkaar? 
b voor jou? Wat kan jij voor de club betekenen? 

en procesrol: Wat spreken we met elkaar af? 
Communicatierol: Waarom spreken we dit af? 
Voorbeeldrol: Geven we het goede voorbeeld? 
Weerbaarheidsrol: Spreken we elkaar aan op basis van de afspraken?

Het was kortom een erg leerzame avond, waaraan we als bestuur zeker een gevolg aan gaan 

Van de trainingscommissie  

Op woensdag. 4 februari kan er niet gezwommen worden in het vrijburgbad.

reperatie aan het plafond plaats vind in het vereni gingsbad ( bad met 
de duikplanken ) en er dus geen gebruik gemaakt kan  worden van het bad.
Zondag kan er wel gewoon gezwommen worden.  
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Hier kan uw adverte
komen te staan
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Agenda 
 
Duikvaker    
www.duikvaker.nl  
 
Belgische duiksportbeurs Antwerpen
http://users.skynet.be/fb222721/duiken/index.htm
 
TekDive15    
http://www.tekdive13.com  

 

 

 

 

Verjaardagen leden 

Februari 
11 Mariken Ronde 

11 Harm Verbeek 

19 Ronald Roes 

 

 

 

 

Emailadressen Duikteam Zeeland
Bestuur   bestuur@duikteamzeeland.nl
Voorzitter   voorzitter@duikteamzeel
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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 31 januari – 1 februari 2015 Expohal de Meern            

Belgische duiksportbeurs Antwerpen  14 – 15 Maart 2015  Metropolis Antwerpen 
http://users.skynet.be/fb222721/duiken/index.htm  

 14 – 15 November 2015 Ter Elst Congres Center

Emailadressen Duikteam Zeeland  
bestuur@duikteamzeeland.nl  
voorzitter@duikteamzeel and.nl   
secretaris@duikteamzeeland.nl  
penningmeester@duikteamzeeland.nl  
hoofdtrainer@duikteamzeeland.nl  
materiaal@duikteamzeeland.nl  
treurenjubel@duikteamzeeland.nl  
luchtbel@duikteamzeeland.nl  
ledenadministratie@duikteamzeeland.nl  
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Expohal de Meern            

Metropolis Antwerpen 

Ter Elst Congres Center  
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Weten we het nog? Persluchttrainingen.
 

Afgelopen jaren waren de laatste woensdagen gereserveerd voor persluchttrainingen. Op die dag 
kon je je materiaal testen, equipment van anderen uitproberen zoals hefballonnen, decoboeien, 
reels, duiklampen, etc. Zijn we weer geinteresseerd in een ne
geregeld worden. Laat het weten bij het bestuur of hoofdtrainer.
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Weten we het nog? Persluchttrainingen. .... 

Afgelopen jaren waren de laatste woensdagen gereserveerd voor persluchttrainingen. Op die dag 
kon je je materiaal testen, equipment van anderen uitproberen zoals hefballonnen, decoboeien, 
reels, duiklampen, etc. Zijn we weer geinteresseerd in een nettentraining. Wellicht kan er iets 
geregeld worden. Laat het weten bij het bestuur of hoofdtrainer. 
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Afgelopen jaren waren de laatste woensdagen gereserveerd voor persluchttrainingen. Op die dag 
kon je je materiaal testen, equipment van anderen uitproberen zoals hefballonnen, decoboeien, 
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De Luchtbel CLUBKRANT 

Wie krijgt de Ben van Gelder
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Wie krijgt de Ben van Gelder -trofee 2015? 
 

“Ben van Gelder; een duiker van het eerste 
uur. Eén van de mensen die tevens de 
grondlegger was van onze vereniging. Een 
man, die ging voor zijn vereniging. Een man 
die ook snapte dat je meer kon en meer kreeg 
als je elkaars capaciteiten bij elkaar brengt. 
Dat hield wel in dat je je niet moest beperken 
tot louter en alleen contributie betalen. Dan 
spreek je slechts over een passief lid. Een 
actief lid spant zich in om een (deel)taak 
binnen een vereniging van mensen op zich te 
nemen. En daarin zat hem de gedrevenheid 
van Ben van Gelder.“ 

“Dat inspireerde Bert Schreurs om Ben tot 
voorbeeld te maken van mense
vereniging kunnen MAKEN. Op voorstel van 
Bert werd er een prijs – een eerbetoon 
ingesteld waaraan mensen gespiegeld zullen 
worden. Mensen die zich op bijzondere wijze 
verdienstelijk hebben gemaakt voor de overige 
leden. Op voordracht van wie dan oo
deze prijs jaarlijks worden toegekend. “

Aldus Paul Poland in De Luchtbel van april 
2009. In 2013 was Bert Kögeler de laatste 
gelukkige. In 2014 is de trofee niet uitgereikt. 

Dat is jammer, want onze club kent voldoende 
leden die het verdienen om ee
zonnetje gezet te worden. Het bestuur 
ontvangt graag uiterlijk 1 maart via  
voorzitter@duikteamzeeland.nl
nominatie(s) met motivatie voor de Ben van 
Gelder-trofee 2015. 

Dick Hoeksema, voorzitter
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Hier kan uw advertentie 
komen te staan

 

 

Colofon 
Dit is een uitgave van Duikteam Zeeland, Postbus 312, 4330 AH Middelburg 
www.duikteamzeeland.nl  
 

Bijdragen voor “De Luchtbel” kunnen verstuur
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Hier kan uw advertentie 
komen te staan 

 
 

Dit is een uitgave van Duikteam Zeeland, Postbus 312, 4330 AH Middelburg 

Bijdragen voor “De Luchtbel” kunnen verstuurd worden aan Luchtbel@duikteamzeeland.nl
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Dit is een uitgave van Duikteam Zeeland, Postbus 312, 4330 AH Middelburg – 

@duikteamzeeland.nl  
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Zwembadtijden seizoen 2014
 

Let op!! 

Zondagzwemmen is  van zondag 5 oktober 2014 tot & met 
 
In de kalender op de website www.dukteamzeeland.nl/kalender.htm
opleidingsrooster te vinden van de trainingscommiss ie.
  
  

Januari 2015: 
De woensdagen      2 uur
De zondagen      1 uur
  

Februari 2015: 
De woensdagen      2 uur
De zondagen      1 uur
  

Maart 2015: 
De woensdagen      2 uur
De zondagen      1 uur
  

April 2015: 
De woensdagen      1 uur
De zondagen      1 uur
Uitzondering: Zondag 5 april, hele dag gesloten i.v.m. Eerste Paasdag
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Zwembadtijden seizoen 2014 -2015 

ondag 5 oktober 2014 tot & met zondag 26 april 2015.

www.dukteamzeeland.nl/kalender.htm  is het trainings
opleidingsrooster te vinden van de trainingscommiss ie. 

2 uur     van 20.15 tot 22.15 uur 
1 uur     van 12.30 tot 13.30 uur 

2 uur     van 20.15 tot 22.15 uur 
1 uur     van 12.30 tot 13.30 uur 

2 uur     van 20.15 tot 22.15 uur 
1 uur     van 12.30 tot 13.30 uur 

1 uur     van 20.15 tot 21.15 uur 
1 uur     van 12.30 tot 13.30 uur 

Zondag 5 april, hele dag gesloten i.v.m. Eerste Paasdag 
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zondag 26 april 2015. 
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