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Van de redactie 
 

De foto op de voorkant is van Astrid van der Mast. Mooie foto! Wil je zelf een keertje op de voorpagina, 
stuur dan je foto's naar luchtbel@duikteamzeeland.nl. 

De komende maand is Nitrox en DAN BLS afgerond. In deze uitgaven lezen we de ervaringen van DAN 
BLS. Stukje over Nitrox zien we graag terug in de volgende Luchtbel. Dus degene die te laat aankomt op 
de locatie, de redactie heeft ogen en oren... We zullen het in de gaten houden. 

De verhuizing staat gepland, wellicht komen leuke anekdotes naar voren. 

Kopij kan ingeleverd worden tot 24 april 2015 via Luchtbel@duikteamzeeland.nl. 

Duikse en veel leesplezier, 
Yolanda de Jong, Marian Roos en Betty van den Berg 

  

luchtbel@duikteamzeeland.nl
mailto:Luchtbel@duikteamzeeland.nl
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Van de voorzitter: vijftien tinten blauw 

Onze flyer is klaar. Tijdens de Nieuwjaarsreceptie lag de concept-tekst 
klaar. De binnengekomen opmerkingen zijn verwerkt en de NOB heeft 
de  flyer gedrukt. Hij is fraai geworden! Op de ALV van 30 maart kan 
ieder een exemplaar meenemen. Om onze wensen als club te realiseren hebben we nog wat meer leden 
nodig. De flyer geeft vijftien redenen om het lidmaatschap van DTZ niet langer uit te stellen, ‘vijftien tinten 
blauw’, en kan ons helpen bij de ledenwerving.  

WAAROM LID WORDEN VAN DUIKTEAM ‘ZEELAND’?  

 In clubverband leren duiken voor je 1*-, 2*- of 3*-brevet. 

 Iedere woensdag van 20:15 – 21:15 uur training in het Vrijburgbad (van september tot en met april). 

 Iedere woensdagavond in clubverband duiken (van mei tot en met september). 

 Deskundig advies krijgen bij de aanschaf van je duikspullen. 

 Gratis vullen van je duikfles met perslucht (DTZ heeft een eigen compressor). 

 Vrij zwemmen in het Vrijburgbad op zondag van 12:30 - 13:30 uur (van oktober tot en met april). 

 Gratis de module Basic Life Support, ter bevordering van de duikveiligheid. 

 Mogelijkheid om specialisaties te volgen, eventueel voor je 4*-brevet. 

 Vanaf het 2*-brevet kun je deelnemen aan de bootduiken van DTZ.  

 Eenvoudig een buddy vinden via de DTZ-ledenlijst. 

 10 maal per jaar een digitale  Luchtbel, het clubblad voor en door de DTZ-leden. 

 Een eigen website met de DTZ-evenementenkalender en de mogelijkheid foto’s en ervaringen uit te wisselen.  

 Automatisch lid van de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB), met 

 10 maal per jaar het glossy magazine Onderwatersport  

 een collectieve aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering 

 je persoonlijk overzicht in Mijn NOB. 

 Inspraak in de clubactiviteiten via de halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) en door deelname aan 
commissies.  

 Bovenal de gezelligheid tijdens en tussen het samen duiken! 
 
De ontwikkelingen gaan zo snel, dat we de flyer waarschijnlijk na de ALV van 
30 maart al moeten bijstellen. Dankzij het werk van de Nitrox-werkgroep komt 
ook het vullen met Nitrox binnen de mogelijkheden van DTZ. Heel bijzonder 
voor een duikclub!  
 
Als bestuur willen we graag verder kijken. Onze huidige compressor levert 225 
bar, een te lage druk om een bufferinstallatie de investering waard te maken. 
We stellen voor om zodra het aantal leden dat toelaat en/of de huidige 
compressor het loodje legt, een compressor voor 300 bar aan te schaffen.   
En dan vervolgens, als onze financiën het toelaten, een bufferinstallatie. Een 
goede perslucht/Nitrox-voorziening is immers in het belang van elk DTZ-lid! 

Zonder perslucht/Nitrox duikt niemand wèl!  
 
We komen erover te spreken in de voorjaars-ALV.  
De voorjaars-ALV telt nog meer hoogtepunten. Zo ontvouwt de jubileumcommissie haar programma voor de viering 
van ons 40-jarig jubileum en zetten we een van onze leden in het zonnetje met de ‘Ben van Gelder’-wisseltrofee. 
Boeiend wordt ongetwijfeld de presentatie van Sylvia en Boudewijn Weenink: samen delen ze met ons enkele van 
hun onderwaterfotografie-ervaringen. Een buitenkans!  
 
Als je dit bericht leest is de agenda met het jaarverslag 2014 en de nieuwe voorstellen voor de toekomst al in je bezit 
en kun je alles nog eens nalezen. Mis hem niet: de voorjaars-ALV 2015, 30 maart, 20:00 uur, voor het laatst in het 
clubgebouw aan de Isabellagang. Graag tot ziens! 
 
Namens het bestuur,  
Dick Hoeksema, voorzitter@duikteamzeeland.nl  

mailto:voorzitter@duikteamzeeland.nl
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De duikagenda 

De woensdagavondduiken doen we in overleg een week van te voren bepalen ivw weer en getijde. 

Mochten jullie nog leuke ideen hebben voor de agenda of iets wilen organiseren dan horen wij dat graag. 

Groetjes  Ronald en Jack 

Duikagenda 2015 Duikteam Zeeland 

datum lokatie aanwezig HW-LW lok.no coordinator bijz.heden soort duik nivo 

1-apr dreischor 19.30.  5 B. Moet  opleidingsduik  
NITROX 

 

6-apr scouting centr. ?  84 bestuur  Paasduik 1* 

8-apr Veerse dam 19.30.  86 Erik V.  1* opl. 1e buitenduik 1* 

8-apr Kabbelaar 19.30.  16A Harm V.  3* opl. diepe duik/ 
decompressie 

3* 

15-apr scouting centr. 19.30.  84 Erik V.  1* opleiding 1* 

22-apr scouting centr. 19.30.  84 Erik V.  1* opl. + 3* opl. 1* 

29-apr  19.30.   Erik V.  1* opl. + 3* opl. 1* 

6 mei  19.30.   Erik V.  1* opl. + 3* opl. 1* 

13 mei  19.30.   Erik V.  1* opl.    + 3* opl. 1* 

20 mei  19.30.   Erik V.  1* opl.    + 3* opl. 1* 

27 mei  19.30.   Erik V.  1* opl.    + 3* opl. 1* 

28 mei Hyperbaar  

Centrum 

19.00.22.00   Betty aanmelden Diepe duik zonder water geen 

31 mei Kanoa- de piet 12.30.    aanmeld. Jubileumfeest  
40j. DTZ 

 

3 juni  19.30.   Erik V.  1* opl. + 3* opl. 1* 

10 juni  19.30.   Erik V.  1* opl. + 3* opl. 1* 

27 juni  ? 12.35 HW  Erik V. aanmeld. Bootduik 2* 

4 juli  ? 11.56 LW  Erik V. aanmeld. Bootduik 2* 

19 juli  ? 12.26 LW  Erik V. aanmeld. Bootduik 2* 

9 aug.  ? 11.35 HW  Erik V. aanmeld. Bootduik 2* 

30 aug.  ? 10.23 LW  Erik V. aanmeld. Bootduik 2* 

19 sept.  ? 13.30 LW  Erik V. aanmeld. Bootduik 2* 

26 sept. la gombe ?   Ronald&Marjon aanmeld. zoetwater duik 2* 

         

         

Elke woensdagavond word er gedoken. De lokatie zal een week van te voren via de Yahoo bekend gemaakt worden.  

         

bij het getij gaan we uit van stavenisse.  

         

Voor de BBQ duik word een nieuwe datum gepland ivm jubileum feest  

 



 

De Luchtbel CLUBKRANT – 39e jaargang, nummer 3, maart 2015 

DTZ 40 jarig jubileumfeest   

Zoals een ieder binnen de vereniging al weet is het dit jaar 40 jaar geleden dat Duikteam Zeeland het 
levenslicht zag. 
Dit gaan we natuurlijk op gepaste wijze vieren met z’n allen. 
De feestcommissie is flink gaan brainstormen en zijn gekomen tot een aktief, gezellig en vooral ook nat 
feest. 
Als datum is gekozen:  zondag 31 mei 
 
Lokatie Kanoa Buitensport & recreatie 
Muidenweg 175  
4471 NM  Wolphaartsdijk 
 
Het programma is als volgt: 
 
12:30 – 13:15 Aankomst deelnemers, ontvangst met een bakje 
koffie/ thee en omkleden. 
 
13:15 – 14:45 Buitensport competitie 
 
Drie teams strijden tegen elkaar in de buitensport competitie. Het 
vergt behendigheid, samenwerking en 
sportiviteit om te winnen. Drie buitensportactiviteiten worden 
doorlopen en zo veel mogelijk punten verzameld: 
 
Vlot bouwen & varen (Begeleid door Duikteam Zeeland) 
Touwbrug klauteren & klimmen (Kanoa-Instructeur) 
Kano-polo (Begeleid door Duikteam Zeeland) 
 
Twee activiteiten voor de opfris-pauze. Per onderdeel 45 minuten. 
 
14:45 – 15:15 Opfris-pauze 
Tijd om even aan te sterken met een drankje en de tussenstand te bekijken. 
 
15:15 – 16:00 Vervolg buitensport competitie 
Derde ronde met buitensport activiteiten. 
 
16:00 – 16:45 Kanowedstrijd 
De drie subgroepen varen tegen elkaar een kanowedstrijd. Na een kajakinstructie bereid de instructeur de 
teams voor op een spectaculaire- en allesbeslissende kanowedstrijd. 
 
16:45 – 17:00 FINALE:  
Sprong van de kanoduiktoren. Om het duikgezelschap een andere duik-discipline te laten ervaren, maken 
de deelnemers als afsluitende activiteit een duik van onze kanoduiktoren. Iedereen kan, iedereen mag, 
maar niemand hoeft! 
 
Speurtocht naar de schat 
Voor de kleinste in het gezelschap (va. 8jr.) is er de gelegenheid tot het varen van de speurtocht. Deze 
tocht duurt ongeveer 2 uur en dient begeleid te worden door volwassenen. 
 
17:00– 19:00 Barbecue 
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Noot: 
Deelnemers aan kano-activiteiten moeten kunnen zwemmen. Niet zwemmers kunnen met behulp van een 
zwemvest gebruik maken van een roeiboot of een waterfiets.  
 
Kosten: 
Voor deze gezellige middag worden kosten gemaakt. Voor Dtz-leden worden deze kosten door de club 
vergoed.  
Introducés betalen  € 5,- per persoon en kinderen tot 10 jaar € 2,50 per persoon. 
Opgave voor deelname is noodzakelijk i.v.m het inslaan van de bbq benodigdheden. 
Er wordt hiervoor nog een apart e-mailadres aangemaakt, wat via de Yahoo en Luchtbel bekend wordt 
gemaakt. 
 
Hou dus de informatie hieromtrent goed in de gaten, we houden je op de hoogte! 
De Jubileum Feestcommissie Jack, Ronald, Roel en Marjon 
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Het is bijna zover, we gaan het clubhuis verlaten……. 

De laatste ALV op 30 maart 2015 houden we nog in het clubhuis en dan valt het doek. 
Dat betekent afscheid van een groot stuk clubhistorie, maar ook afscheid van spullen. 
 
We hebben door de jaren veel spullen verzameld. 

Veelal gekregen van leden, soms ergens 
opgescharreld en soms gekocht. 
Het bestuur heeft een overzicht gemaakt 
van alles wat we hebben. 
Vervolgens hebben we in kaart gebracht wat 
we nog willen gebruiken. 
Dan blijft er over hetgeen we niet meer 
nodig hebben.  
De spullen die we hebben gekregen van 
leden hebben we eerst aangeboden aan de 
leden die ze hebben geschonken.  
Wat daarna overblijft is een lijst van spullen 
die beschikbaar zijn voor alle leden. 
 
Deze lijst met spullen is toegevoegd aan dit 
bericht.  
Iedereen kan van de spullen op die lijst 
aangeven welk item hij of zij wil hebben en 
daarop bieden.   
Bij meerdere gegadigden geldt het hoogste 
bod. 
Op die manier spekken we de clubkas ook 

nog eens. 
Er zijn geen minimale of maximale bedragen qua bieden!  
 
Om te zorgen dat alles overzichtelijk en ook eenvoudig te regelen is willen we dit op de volgende manier 
regelen.  
Belangstellenden 
kunnen de spullen op 30 maart (tijdens de ALV) bekijken, 
t/m 1 april per e-mail een bod uitbrengen door een email met het item en het bod te e-mailen naar 
secretariaat@duikteamzeeland.nl en vernemen dan op 2 april per e-mail van het bestuur of ze het item op 
4 april tussen 11.00 en 15.00 uur voor die prijs (= het bod van de enige of hoogste bieder) kunnen ophalen. 
 
Je kan op 4 april ook het bestuur helpen om spullen te verhuizen of naar het stort te brengen. 
Maar je kan die dag ook langs komen om gezellig afscheid te nemen.  
Er is wellicht nog wel een kopje koffie of een biertje te vinden. 
 
De leden die een sleutel hebben van het clubhuis, kunnen deze uiterlijk 4 april 15.00 uur inleveren bij de 
materiaalcommissaris! 
 
Voor alle duidelijkheid; alleen op die dag en in dat tijdbestek kan je spullen ophalen! 
 
Met vriendelijke groet, 
Mario de Wever 
Secretaris Duikteam Zeeland 
 

mailto:secretariaat@duikteamzeeland.nl
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omschrijving 
orgineel DTZ shirt 

diaprojector 
klok 
tv 

kinderspeelgoed en kinderzitje 
2x antieke fles in houten kist 

3x antieke slabbetje 
antieke dubbel 7 

3-zitsbank 
barkruk 10+5 

oude stoelen 16x 
3 x lamp 

koel- en vrieskast groot met slot 
magnetron 

frietpan 
glaswerk 

gastoestel 
stofzuiger 

bruine kast 
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Mentorenlijst 

De buitenwateropleiding  wordt begeleid door de zogenaamde mentoren. Dit zijn ervaren duikers, die 
bereid zijn extra tijd te besteden aan de opleidingen. Hieronder vind je de mentorenlijst met namen en 
telefoonnummers. Wijzigingen graag doorgeven aan hoofdtrainer@duikteamzeeland.nl ! 

Kees Glas 

Frans Spoor 

Harm Verbeek 

Erik Veerhoek 

    2* Instructeur 

    2* Instructeur 

    2* Instructeur 

    2* Instructeur 

    0118 614 342 )( 

    0118 461 009 

    0118 640 275 

    0118 475 083 

Yolanda de Jong     1* Instructeur     0118 853 116     

Henk Betlem 

Dick Hoeksema 

Mario de Wever 

Marco Colignon 

    3* 

    3* 

    3* 

    3*     

    0118 629 959   *) 

    0118 616 532    

    0118 471 410 

    0118 633 348 

 

*)  = werkt in ploegendienst, soms overdag beschikbaar    

@ = doordeweeks beperkt beschikbaar   

)( =  WEEKEINDEN NIET BESCHIKBAAR 

Vullerslijst 

Erik Veerhoek 0118-475083 

Giaumme de Jonge 06-55155152 

Andre Boogaart 0118-561504 

Benny van der Steen 0118-464180 

Boudewijn Weenink 06-29553911 

Erik de Been 06-14249633 

Frans Spoor 0118-461009 

Harm Verbeek 0118-640275 

Henk Bethlem 0118-629959 

Ronald Stadhouders 0113-612441 

Marco Collignon 0118-633348 

Marjon Jobse 0118-468428 

Peter de Groot 06-30148840 

Jack Colijn 06-20439372 

Ronald Sturm 06-10367384 

Kees Glas 0118-614342 

Leon Joosse 06-10975846 

Marian Roos 0118-462051 

Roel van der Mast 0118-553248 

Rob Plasse 06-51555587 

Betty van den Berg 06-50599677 

 

Mocht je ontbreken op de lijst, geef het door aan Marco Collignon, materiaal@duikteamzeeland.nl 
en/of aan de dames van de Luchtbel Luchtbel@duikteamzeeland.nl. 

mailto:hoofdtrainer@duikteamzeeland.nl
mailto:materiaal@duikteamzeeland.nl
mailto:Luchtbel@duikteamzeeland.nl
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Website 

Frans en ik zijn bezig om de website te actualiseren. Als jullie nog leuke ideeën of foto’s hebben 
stuur ze dan door naar Sncf61@gmail.com 

Groeten, Rob Plasse 

 

Agenda 
 
TekDive15     14 – 15 November 2015 Ter Elst Congres Center 
http://www.tekdive13.com 

  

 
 

 

mailto:Sncf61@gmail.com
http://www.tekdive13.com/
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Uit het logboek van....... 

Vanaf deze maand willen we weer een oude rubriek tot leven roepen. En 
wel "Uit het logboek van......". Dit omdat er toch alweer een hoop nieuwe 
leden bij zijn gekomen. Het is een algemene rubriek waar wat over jezelf 
en de duiksport gevraagd word. Als eerste willen we jullie kennis laten 
maken met onze voorzitter Dick Hoeksema. Mocht je spontaan mee 
willen doen vraag dan even het vragen formulier op bij de redactie. Is het 
niet spontaan dan zullen we zelf iemand aanwijzen en hopen we toch op 
jullie medewerking om het in te vullen. Zo hopen we weer op een vaste 
rubriek in onze luchtbel. 

Veel lees plezier en misschien hoor je binnen kort van ons om deze 
vragenlijst in te vullen 

Groetjes de dames van de luchtbel 

Dick Hoeksema   

Sinds wanneer duik je en wat was je eerste duik? 
Als ik toen wist wat ik nu weet, was ik vast veel eerder gaan duiken. Pas in het najaar van 1998 ben ik aan 
mijn duikloopbaan begonnen. En ik heb er nog geen seconde spijt van gehad. In die tijd startte de opleiding 
nog met een gedegen snorkelcursus. We leerden zelfs buddy breathen met één snorkel... Op 12 mei van het 
jaar daarop maakte ik met Harm Verbeek mijn eerste buitenduik. Bij de Veerse Gat dam, met een duikduur 
van 35’ en een maximum diepte van 6 meter. Ik zie nog die grondel nonchalant uit de opening van dat 
pilsflesje hangen… Prachtig! In een rap tempo volgden er toen meer duiken. Uit mijn logboek blijkt dat ik in 
die beginperiode het meest heb gedoken met Leon Joosse, Wouter van der Meer, Jaap le Roij, Frans Spoor, 
Benny van den Steen en Harm Verbeek. Aan hun deskundige en geduldige begeleiding, en later ook aan die 
van met name Kees Glas, Bert Moet en Hans de Wit, heb ik veel te danken 
 

Hoeveel gelogde duiken heb je?  
Inmiddels heb ik 349 keer gedoken. 

Waar, in welke landen heb je zoal gedoken?  
Zeeland, Brabant, Bretagne, Tenerife, Oost-Spanje, Kroatië, Turkije en Egypte.  

Vertel wat over jouw meest bijzondere en dierbare duik uit je logboek (meerdere duiken mag ook, 
maximaal 3).  
Er zijn veel duiken die ik niet snel zal vergeten. Het is moeilijk kiezen. Ik wil er dan ook  graag drie noemen. 
 
Duik 44, 3/8/2001, 26,8 m, 38’: Een wrakduik naar de Coreolanus, ten westen van Novigrad in Istrië, 
Kroatië. De top van de mast stak tot ca. 17 meter onder de zeespiegel. Het water was niet super helder. Je 
kon het wrak dan ook niet direct zien 
liggen. Maar tijdens de afdaling 
doemden, eerst vaag, daarna steeds 
duidelijker, uit een soort blauwgroene 
mist de contouren van dat enorme schip 
op. Alsof je met een helikopter een 
deklanding maakt! Geweldig! Vervolgens 
bleek het schip rijk begroeid en be-
woond. Ook heel mooi. Maar die eerste 
indruk, die blijft me altijd bij.  
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Duik 83, 1/9/2002, 6,3 m, 79’: Een zoetwaterduik in de Zuiderplas bij Goirle, met Leon 
Joosse, Kees Jan Lastdrager en Wouter van der Scheer. Wouter was mijn buddy. 
Heel helder water met waterpest, voorntjes, baarzen en snoeken. Vooral die snoeken 
waren prachtig: mooie, indrukwekkende rovers; de barracuda’s van het zoete water. 
Ze hingen onbeweeglijk in het wier. Als je er eentje naderde, kon je tot op enkele 
decimeters dichtbij komen en hij gaf geen krimp. Maar dan opeens, sneller dan een 
knipper van je oog: weg wastie! Je zag hem niet eens vertrekken. Domweg weg! 
Indrukwekkend. 
 
Duik 228, 30/7/2007, 29,6 m, 34’: Een 
wrakduik naar ‘La Perle’, een voormalig 
visserschip midden in de Baai van 
Douarnenez, West-Bretagne. We rolden van 
een zodiak het water in en kwamen niet gelijk 

bij het wrak uit. Op bijna 30 m diepte bereikten we de zeebodem; het 
water was vrij helder, zodat het daar nog redelijk licht was; de 
zandribbels waren enkel bedekt met min of meer regelmatig 
verspreide pikzwarte brokkelsterren. We zaten op de zeebodem, 
middenin die enorme baai, om ons heen zitten te kijken. Dat geeft een 
machtig gevoel, als van Neptunus. Of zou het toch stikstofnarcose 
geweest zijn? Hoe dan ook: kicken! 
 

Wat was je kortste of langste duik ooit en hoe kwam dat?  
De kortste duik was duik 159, 17/10/2004, 20,9 m, 10’: de opstijging vanaf 20 m met stop op 5 m, module 
DT6 voor mijn 3*-brevet, met buddy Kees Jan Lastdrager en instructeur Hans de Wit, bij het gemaal van 
Dreischor. 
 
De langste duik is nr. 80, 8/8/2002, 8,9 m, 99’. Goof en Margriet Weezepoel en ik verkenden samen de baai 
ten NO van San Marino op het eiland Rab, Kroatië. De baai wilde maar niet diep worden en ons 
luchtverbruik was bijna 0,0. Maar de perslucht was daar vrij duur en om onze thuisprovincie recht te doen… 
Overigens hebben we tijdens die duik niet veel bijzonders gezien. Wel mooie schelpen gevonden. 

En tot slot welk waterdier heeft het meeste indruk op je gemaakt?  
Dat moet de octopus zijn. Tijdens de DTZ-jubileumreis in 
2000 naar Tenerife maakten Leon Joosse en ik een nachtduik 
(duik 35, 12/10/2000, 7 m, 85’, Las Galletas), Met ons bleken 
ook veel onderwaterbewoners actief: zeehazen, murenes, 
sepia’s, maar vooral octopussen. Nog nooit heb ik zoveel 
achtarmigen voorbij zien komen als die nacht. Ze hadden 
kennelijk honger en bij gebrek aan iets beters (?) pakte vlak 
voor onze neuzen een grote octopus een kleine soortgenoot. 
Er ontstond een enorme wriemelende kluwen van minstens 
16 armen met zuignappen. Leon en ik lagen het gevecht op 
ons gemakje bij te schijnen met onze duiklampen. Na een 
worsteling van een paar minuten was het vonnis geveld: de 
grootste octopus stulpte zijn armen met tussenhuid volledig 
om de andere heen – er was niets meer van het kleintje te 
zien – en vertrok vervolgens fors aangedikt op zijn gemakje 
naar elders, ons confuus achterlatend… Wat een voorstelling! 
 

Hartelijk bedankt voor de medewerking!! 
Graag gedaan. Het is leuk om eens terug te kijken. Dan word je je eigenlijk pas goed bewust wat je al voor 
moois beleefd hebt onderwater. Ik ben benieuwd naar de belevenissen van de andere DTZ-leden. Dat 
brengt me vast weer op ideeën voor nieuwe duiktstekken.   
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Kusje d´r op….                     

Klinkt goed!  

Alleen als dat niet voldoende is moet er een alternatief voor handen 
zijn. 

De cursus DAN (Divers Alert Network) is een feit. Met 12 deelnemers 
hebben we een keurig groepje geformeerd om ons wijzer te laten 
maken door Harm.  

Een serieuze aangelegenheid, want de kans dat je deze informatie 
ooit in het ´echie´ toe zult moeten passen is altijd aanwezig. Het zal je 
maar gebeuren…  

Dan is het prettig als je weet hoe te handelen. Prettig voor het 
slachtoffer, alsook voor jezelf. Dat je iemand ook daadwerkelijk kunt 
helpen, misschien wel zijn leven kunt redden! 

Natuurlijk is er deze twee avonden ook veel gelachen. Al die ernstig 
gewonden mochten ook ´ingepakt´worden…de HAP in een grote stad zou er een puntje aan 
hebben kunnen zuigen!  Stabiele zijligging, drukverbanden aanleggen, reanimatie, mond-op-
mond beademing, heimlichgreep…we mochten het allemaal leren en proberen. 

Na afloop werd de toets afgenomen en tot aller opluchting zijn we geslaagd. 

Dank Harm, voor je geduld met ons ;-) en de duidelijke uitleg van de stof. 

We hebben er weer een plastic pasje bij verdiend!  

 

Marjon Jobse 
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Verjaardagen leden 

April 
5 Uwe Steinhof 
7 Dick Hoeksema 
8 Wil Donkers 
11 Rob Plasse 
15 Kees Jan Lastdrager 
23 Martin Verhage 
23 Paul Vollenberg 
24 Yvonne van Scheppingen 
26 Peter Meerleveld 
 
 

 

Emailadressen Duikteam Zeeland 
Bestuur   bestuur@duikteamzeeland.nl 
Voorzitter   voorzitter@duikteamzeeland.nl  
Secretaris   secretaris@duikteamzeeland.nl 
Penningmeester  penningmeester@duikteamzeeland.nl 
Hoofdinstructeur  hoofdinstructeur@duikteamzeeland.nl 
Materiaalcommissie  materiaal@duikteamzeeland.nl 
Treur en jubel   treurenjubel@duikteamzeeland.nl 
Luchtbel   luchtbel@duikteamzeeland.nl 
Ledenadministratie  ledenadministratie@duikteamzeeland.nl 

 

Hallo DTZ-ers met een sleutel, 
  
Volgens onze gegevens bezitten jullie een sleutel van het clubhuis. 
Om te vullen of om andere activiteiten voor de club uit te voeren. 
Na de ALV van 30 maart aanstaande (jullie komen toch ook?) 
zullen we het clubhuis overdragen aan de gemeente. 
Daarbij hoort ook dat we de sleutels van het clubhuis retourneren. 
  
We willen jullie vragen om uiterlijk zaterdag 4 april 15.00 uur de 
sleutels in te leveren bij de materiaalcommissaris. 
  
Mocht dit problemen opleveren, graag even contact opnemen met 
materiaal@duikteamzeeland.nl .  
  
Met vriendelijke groet, 
 
Mario de Wever 
Secretaris Duikteam Zeeland 

 

mailto:bestuur@duikteamzeeland.nl
mailto:voorzitter@duikteamzeeland.nl
mailto:secretaris@duikteamzeeland.nl
mailto:penningmeester@duikteamzeeland.nl
mailto:hoofdinstructeur@duikteamzeeland.nl
mailto:materiaal@duikteamzeeland.nl
mailto:treurenjubel@duikteamzeeland.nl
mailto:luchtbel@duikteamzeeland.nl
mailto:ledenadministratie@duikteamzeeland.nl
mailto:materiaal@duikteamzeeland.nl
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T’s onze Bert, 

 

Ik (Paul) kan me nog goed herinneren, dat ik via mijn Margot een telefoontje kreeg dat Bert met 
spoed per ambulance – zijn eigen collega’s indertijd en notabene – overgebracht werd naar 
Antwerpen. Dan praten we over zo’n 12 jaar terug. Bert voelde zich toen niet goed en meldde zich 
bij zijn collega’s op de ambulancepost. Die vonden zijn berichten zo slecht, dat ze hem in de 
ambulance onmiddellijk en met toeters en bellen overbrachten Antwerpen. 

In Antwerpen bleken ernstige vernauwingen van de kransslagaders en hij werd onmiddellijk 
geopereerd. Eén ader werd “slechts” opgerekt en toen ik hem daar diezelfde middag bezocht keek 
hij weer opgewekt de wereld in. Hij was er met zijn eigen diagnose op tijd bij geweest. Dat bleek 
ook later bij onderzoek. Ze konden geen enkele gevolgschade ontdekken, zodat hij zijn 
werkzaamheden bij de ambulancedienst en de Brandweer voor 100% kon voortzetten 

In februari van dit jaar voelde Bert zich niet lekker. Diarree en braken en zich gewoon rottig voelen. 
Op een ochtend ook pijn in de borststreek. Dat was het moment om de dokter te bellen. Natuurlijk 
bekend met de geschiedenis van Bert, was hij snel met zijn visite. Onmiddellijk met ambulance en 
nu naar Terneuzen. Daar bleek dat de aanvankelijk opgerekte ader dicht geslipt te zijn en moest er 
een stent geplaatst worden. Gelukkig voor ons (Paul en Marion) lekte dit uit. We zaten al een tijdje 
brodeloos (zie het maar als beschuit met muisjes) duimen te draaien. Het contact was spoedig 
gelegd en natuurlijk was  “onze” Bert enthousiast om ons met veel plezier te ontvangen.  We 
hebben er een uurtje 
lekker gebabbeld en zelfs 
nog wat oude 
duikverhalen opgerakeld. 
Nadere onderzoeken 
zullen nog moeten 
uitwijzen wat of er 
gevolgen zijn voor Bert. 
Omdat de stent nog maar 
net geplaats is konden ze 
dat nog niet in dit prille 
stadium zeggen. Met een 
bos stoere bloemen is hij 
samen met Marjon op de 
foto gegaan.  

Bert een spoedig herstel 
gewenst. 

 

Paul & Marjon 
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Secretaris gezocht m/v 
 
Beste DTZ-leden, 
 
Kon ik als voorzitter in een gespreid bedje duiken, 
geeft de secretaris bij de eerstvolgende voorjaars-
ALV aan dat het zijn tijd is af te treden en dat hij 
vanwege plannen in de privé-sfeer zich niet 
herkiesbaar stelt. Oeps, dat is even slikken. 
Zonder een voorzitter gaat het wel, dat is 
gebleken, maar zonder secretaris… Waarmee 
maar gezegd wil zijn dat het secretariaat het 
kloppend hart is van de vereniging, waar alle 
lijntjes samen komen. Misschien daarom wel de 
bestuurspost die het meest voldoening geeft. Wie 
wil deze taak nu eens op zijn/haar schouders 
nemen? Het is in principe voor twee jaar. Mario 
heeft de post bijna vier jaren met verve bekleed, 
kan een zeer ordelijke administratie overdragen en 
is van harte bereid zijn opvolger m/v in te werken. 
Uiteraard zullen ook de overige bestuursleden je 
steunen waar dat maar kan. Wil je meer weten 
over wat het secretariaat inhoudt?  Bel gerust 
Mario of mij.  
In de oplegger bij de agenda voor de 
voorjaarsvergadering wordt ieder opgeroepen zich verkiesbaar te stellen voor 23 maart, 19.00 uur bij de 
secretaris. Heb je iets meer bedenktijd nodig, dan kan dat, volgens de statuten nog tot de vergadering op 30 
maart, maar neem liever zo snel mogelijk contact met een van ons op.  
 
Dick Hoeksema, voorzitter@duikteamzeeland.nl  

 

Je ledenpas digitaal 

Je hebt hem misschien al gemist bij de eerste Onderwatersport van dit 
jaar: je ledenpas. Sinds juni 2014 vind je je ledenpas digitaal op Mijn NOB, 
daarom ontvang je vanaf dit jaar geen fysieke pas meer. In Mijn NOB is je 
ledenpas 24/7 beschikbaar en kun je hem eenvoudig downloaden op je 
telefoon of tablet. Op deze manier raak je hem nooit meer kwijt. Wil je toch 
een papieren versie bij de hand hebben? Dan kun je hem uiteraard 
uitprinten. 

Je ledenpas voor 2015 downloaden? Ga naar leden.onderwatersport.org 
en log in. Je vindt de ledenpas in Mijn NOB.  

 

 

mailto:voorzitter@duikteamzeeland.nl
http://leden.onderwatersport.org/Splash/Login/tabid/435/Default.aspx?returnurl=%2f
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Biologie cursussen voor sportduikers: De Nederlandse 
Zeenaaktslakken en De NOB Specialisatie Onderwaterbiologie 

Dit jaar ga ik weer een aantal onderwaterbiologiecursussen voor sportduikers organiseren waar nog diverse 
plaatsen voor vrij zijn: 

19-21 juni 2015; “De Nederlandse Zeenaaktslakken” Voor dit cursusweekend zijn nog maar een paar 
plaatsen beschikbaar. 

28-30 augustus 2015: “De Nederlandse Zeenaaktslakken” Voor dit cursusweekend zijn meerdere plaatsen 
beschikbaar. 
 

In deze cursussen komen alle Nederlandse zeenaaktslakken aan bod en 
besteed ik veel aandacht aan het herkennen van de soorten, hun anatomie, 
voedingsgedrag, voortplanting en nog veel meer. Dus “Everything you 
wanted to know about de Nederlandse zeenaaktslakken…… en meer!” 
04-06 september 2015: De NOB specialisatie Onderwaterbiologie: Met vier 
lezingen, tenminste drie themaduiken en interactieve sessies komen de 
volgende thema’s aan de orde: De soortenrijkdom in zoet- en zoutwater; de 
ecologie van de onderwaterwereld; en de invloed van de mens op onze 
onderwaterwereld. NOB-leden kunnen met deze cursus het specialisatie 
brevet Onderwaterbiologie behalen. De cursus is zeker ook zeer interessant 
en toegankelijk voor niet NOB-leden. Er zijn nog maar een beperkt aantal 
plaatsen beschikbaar. 
 
Voor alle cursussen bestaat het programma uit lezingen, een 
determinatieprakticum en/of andere interactieve cursusonderdelen, en 
afhankelijk van de weersomstandigheden tenminste 3 themaduiken met 
nabesprekingen. De duiken worden zowel in het Grevelingenmeer als de 
Oosterschelde gemaakt. De cursussen starten rond 20:00 uur op 
vrijdagavond en worden afgesloten tegen 16:00 uur op zondagmiddag. 

Wat kost het per cursusweekend: € 135, dit is inclusief digitale hand-outs 
van alle lezingen, twee overnachtingen in een eenvoudig Pension in Burgh-
Haamstede, en 2x een riant ontbijt. Exclusief 2 lunches en het diner op 
zaterdagavond. Dit laatste wordt in overleg geregeld. Overnachtingen zijn op 
basis van 2-persoonskamers. Voor al deze cursussen zijn slechts een 
beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Wie het eerst komt……..! De aanmelding is pas definitief als je de helft 
van de cursuskosten hebt aanbetaald op ING bank nr NL38 INGB 0003 4433 21 [BIC code INGBNL2A] t.n.v. 
P H van Bragt te Breda, o.v.v. cursusnaam en datum. De cursusprijs voor de NOB-specialisatie OW-biologie 
is exclusief het cursusboek en brevetkaart. NOB leden kunnen die zelf bestellen. Voor niet NOB leden kan ik 
het boek collectief aanschaffen maar dat is niet is verplicht voor deelname: Kosten € 30,90. 

Mocht je zelf mee willen doen en ook nog een paar kennissen of vrienden mee willen nemen dan is dat 
prima. Deze Email doorsturen naar andere geïnteresseerden mag natuurlijk ook. 

Stuur mij een Email bericht als je interesse hebt. Mocht je meer informatie willen hebben of eventueel een 
biologiecursus op maat voor jouw duikclub of duikvrienden willen organiseren (minimum is 12 personen), bel 
mij dan op 06-19686476.  

Mocht je geen prijs stellen op aankondigingen van nieuwe cursussen laat het mij dan per omgaande even 
weten en ik haal jouw Emailadres meteen uit de verzendlijst. 

Groet 

Peter H van Bragt 
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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 verstuurd worden aan Luchtbel@duikteamzeeland.nl  

  

http://www.duikteamzeeland.nl/
mailto:luchtbel@duikteamzeeland.nl
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Het WK is er ook voor jou! 

 

Op weg naar het WK Onderwaterfotografie 2015 schrijft iedere maand een WK-vrijwilliger over zijn 
of haar bezigheden voor dit evenement. Deze blog is geschreven door Desmond van Santen, die 
onderdeel uitmaakt van het WK-projectteam. 

Brazilië, Argentinië, Korea, Zweden, Luxemburg, Rusland, Zwitserland, België, Denemarken, 
Duitsland, Finland, Frankrijk, Kroatië, Mexico, Noorwegen, Portugal, Slovenië, Spanje en Turkije. 
Al deze teams maken de (verre) reis naar Zeeland om deel te nemen aan het 
wereldkampioenschap. Maar liefst negentig fotografen en modellen nemen deel aan de competitie! 

Rekening houden met 
Negentig duikers die in drie dagen zes duiken maken. Het kan niet anders dat dit gevolgen heeft 
voor duikers die tijdens het pinksterweekeinde willen duiken in Zeeland. Die gevolgen willen we 
zoveel als mogelijk beperken, maar het kan niet anders dan dat er tijdens het kampioenschap 
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duikplaatsen zijn gesloten. Het gaat om twee duiklocaties in de Oosterschelde en twee in de 
Grevelingen. Maar, de overige 96 duikplaatsen blijven gewoon open! Op donderdagavond 21 mei 
maken we via de sociale media en website van de NOB bekend welke duikplaatsen dicht zijn. 
Welke plekken dat zijn, hangt af van de weersomstandigheden en het zicht onder water, dat is nu 
dus nog niet bekend. 

 

Kom vooral wel naar Zeeland! 
Want we organiseren een aantal leuke en interessante side-events. Bij duikplaats Den Osse 
Nieuwe Kerkweg is er bijvoorbeeld op zondag 24 mei een Try & Dive waar je fotomateriaal van 
Onderwaterhuis.nl en Olympus kunt uitproberen. Na je duik krijg je direct van experts feedback op 
je foto’s. Ook kun je met duikmateriaal van Mares en Bare het water in. Blijf je liever een keer op 
het droge, dan zijn er lezingen over onderwaterbiologie en –fotografie in Burgh Haamstede, 
Wemeldinge en op Tholen. Ook geeft internationaal topfotograaf Alex Mustard een presentatie én 
kun je je eigen fotografie-skills verbeteren tijdens de WK Photo Experience. Genoeg te doen dus!  

Om het WK groots af te sluiten is er op maandag 25 mei op het strand van Renesse een 
vliegerfeest met enorme vliegers (van soms wel 50 meter!) van onderwaterdieren. Aan het einde 
van de middag is daar ook de bekendmaking en huldiging van de nieuwe wereldkampioen. Je bent 
daarbij van harte welkom! 

Foto: Marco Heesbeen 

(Bron: 
http://www.onderwatersport.org/Actueel/Nieuwsberichten/tabid/90/articleType/ArticleView/articleId/
1424/WK-blog-9-Het-WK-is-er-ook-voor-jou.aspx)  

http://www.onderwatersport.org/Actueel/Nieuwsberichten/tabid/90/articleType/ArticleView/articleId/1424/WK-blog-9-Het-WK-is-er-ook-voor-jou.aspx
http://www.onderwatersport.org/Actueel/Nieuwsberichten/tabid/90/articleType/ArticleView/articleId/1424/WK-blog-9-Het-WK-is-er-ook-voor-jou.aspx
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WK-waardig: Polredijk (85) 

   

 

Eén wedstrijd, elf duikstekken! Zeeland is in 2015 het podium voor het WK Onderwaterfotografie. 
Elf locaties zijn aangewezen als potentiële "Competition Zones". René Weterings doet in de 
aanloop naar het WK een rondje langs deze duikstekken. Hoe kom je er en wat kun je er 
verwachten? 

Polredijk is voor het WK Onderwaterfotografie de enige potentiele duikstek in het Veerse Meer, 
gelegen tussen de plaatsen Vrouwenpolder en Veere. Het ligt mooi in de luwte van een eventuele 
zuidwestenwind en is daarmee een goede optie als de windkracht vanuit deze in Nederland 
overheersende windrichting te groot is.  

Te water gaan 

Begin 2013 zijn de voorzieningen op deze duikstek flink verbeterd. Er is een kleine parkeerplaats 
onder aan de dijk gerealiseerd voor 10 personenauto’s. Niet volledig verhard, maar gemaakt van 
halve open stenen die het toelaten dat er gras tussen groeit. Je staat in ieder geval niet meer in de 
modder, absoluut een vooruitgang dus. Om de weg over te kunnen steken is een nieuwe betonnen 
trapje gemaakt en boven op de dijk is een wildrooster met een klaphek. Vanaf hier is het een 
wandeling van ongeveer 400 meter naar de hoek van de dijk. Op deze dijk zijn een paar zitbanken 
geplaatst, waar je als niet duiker en/of kantwacht kunt genieten van het uitzicht over het Veerse 
Meer. Ben je eenmaal bij de hoek van de dijk aangekomen, dan tref je daar een mooi aangelegde 
betonnen trap aan. De onderste treden zijn voorzien van rooster om ook bij aangroei nog genoeg 
grip te geven. Je bent nu nog maar een paar stappen verwijderd van een mooie duik in het 
meestal heldere water!  
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Competition zone 

Voor het WK Onderwaterfotografie in mei 2015 is de competition zone bepaald als het gebied 
westelijk van de trap. Hier begin je de duik over een ondiep deel dat met wieren is begroeid. Onder 
deze wieren vind je de oesters waar het leven zich veelal in schuil houdt. Op en rond de oesters 
vind je herkenbare dieren als zakpijpen, mosselen, weduweroosjes en zeeanjelieren. Natuurlijk zijn 
ook de geleedpotigen goed vertegenwoordigd in de vorm van kreeften, krabben en garnalen. De 
zandbodem loopt hier vrij steil af en tot een diepte van zo’n 10 meter wisselt het landschap zich af. 
Stukken zandbodem worden onderbroken door oesterbanken. Het is hier gemakkelijk om flinke 
diepte te maken, maar het onder de 10 meter ga je niet veel bijzonders meer vinden, daar is de 
bodem vooral erg slibachtig.  
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Grondels en botervisjes liggen op de bodem naar je te staren en schieten weg als ze zich 
verstoord voelen. In deze competition zone kun je ook enkele fuiken vinden die de zone, samen 
met het goede zicht dat je hier vaak kunt treffen, tot een ideale locatie maken voor modelfotografie. 
Mooie frisgroene achtergronden zijn hier relatief eenvoudig te creëren. De palen waar de fuiken 
aan vastzitten, zijn ook kleurrijk begroeid.  

Let ook goed op de stukken met zand, deze lijken kaal, maar toch vind je er allerlei leven. Denk 
hierbij aan de gewone garnalen, hun oogjes steken vaak net boven het zand uit, of de jonge 
platvisjes. Geef je ogen de kost en geniet van al dat moois.  

Fuiken 

Ten oosten van de in 2014 aangelegde duiktrap bevindt zich een licht glooiend ondiep 
zandplateau dat op een diepte van 7 meter overgaat in een steile wand van stortsteen. De diepte 
die je kunt bereiken, is wel 23 meter. Dit is de plek in het Veerse meer waar de specialty 
decoduiken met grote regelmaat gegeven wordt. Op de rand waar het plateau overgaat in de steile 
wand, kan de onderwaterfotograaf het onderwaterleven te fotograferen met tegenlicht. Verder 
zwemmend richting Veere kom je onder water diverse, met breuksteen versterkte, nollen tegen. De 
kans dat je hiertussen kreeften spot, is groot. Aan de voet van de nol en in de zandbodem kun je 
holen van palingen vinden als je goed zoekt. Zwem je rustig over de met zakpijpen bedekte 
breukstenen, dan lijken de stenen te bewegen. Niets is minder waar natuurlijk, want het zijn de 
grote aantallen krabben die je op het verkeerde been zetten. Beroepsvissers bezorgen deze stek 
onder water nog een extra dimensie. Op de nollen liggen namelijk fuiken waarin je van dicht bij de 
vis kunt bewonderen, ondanks hun benarde situatie. Laat de fuiken ook altijd liggen en beschadig 
ze niet!  

 

Zo’n 300 meter ten oosten van de trap en ver buiten de competition zone ligt een proef van 
hangcultuurmosselen. De hoogte van de grijze tonnen die op het water drijven, verraadt of de 
installatie van mosselzaad voorzien is. Let hier op voordat je overweegt om de zwemtocht onder 
water naar de hangcultuur te ondernemen.  

Het water uit 

Als het onder water genieten er bijna op zit, zoek je het ondiepe deel weer op en beëindig je de 
duik bij de trap. Het is hier eenvoudig om het water uit te komen, de trap biedt je voldoende steun. 
Je bent nu natuurlijk de ontspanning zelve, dus kun je de wandeling terug richting de auto weer 
prima aan. Geniet nog even van het landschap rond het Veerse Meer en pas erg goed op, als je 
de weg op de dijk oversteekt. Met alle duikspullen op en aan je lichaam ben je trager dan je denkt 
en helaas kan hier nog wel eens erg hard gereden worden door de automobilisten. Zorg er dus 
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voor dat je jezelf niet laat afleiden door het nagenieten van de duik. Bij de auto aangekomen kun je 
op de parkeerplaats op je gemak de spullen opruimen en in de auto laden. De weg naar boven is 
steil, dus ook voor de chauffeur van het duikgezelschap geldt dat voorzichtigheid geboden is bij het 
oprijden van de weg.  

Het feit dat duikstek Polredijk als enige potentiële WK-stek in het Veerse Meer ligt, maakt de 
stek toch wel bijzonder. Het is misschien niet de meest voor de hand liggende keuze voor de 
meeste duikers, maar het kan niet waar zijn dat hij niet in je logboek verschijnt. Duik een keer 
onder en laat jezelf verrassen!  

 

Praktische informatie 

Adres: Polredijk, Vrouwenpolder 

Faciliteiten: Betonnen trap, parkeerplaats 

Dichtstbijzijnde vulstation: 25 minuten (Wolphaartsdijk of Renesse) 

Dichtstbijzijnde alternatieve duiklocaties: 

Geersdijk 

Veerse Dam 

Zilveren Schor 

Buitencentrum Veere 

  

Foto's: Modelfoto en foto met duikers - Roel van der Mast, kreeft - Rob Adan, overige foto's - René 
Weterings 

Bron: http://www.duikeninbeeld.tv/nieuws/bericht/wk-waardig-polredijk-85/ 

  

http://www.duikeninbeeld.tv/nieuws/bericht/wk-waardig-polredijk-85/


 

De Luchtbel CLUBKRANT – 39e jaargang, nummer 3, maart 2015 

Barotrauma 

  



 

De Luchtbel CLUBKRANT – 39e jaargang, nummer 3, maart 2015 

 

 

meer info op: https://www.daneurope.org/safety-campaigns 

Groet, Stefan Brom  

https://www.daneurope.org/safety-campaigns
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Zwembadtijden seizoen 2014-2015 
 

Let op!! 
Zondagzwemmen is  van zondag 5 oktober 2014 tot & met zondag 26 april 2015. 
 
In de kalender op de website http://www.duikteamzeeland.nl/kalender.htm is het trainings- en 
opleidingsrooster te vinden van de trainingscommissie. 
  

Maart 2015: 
De woensdagen     2 uur    van 20.15 tot 22.15 uur 
De zondagen      1 uur    van 12.30 tot 13.30 uur 
  

April 2015: 
De woensdagen     1 uur    van 20.15 tot 21.15 uur 
De zondagen      1 uur    van 12.30 tot 13.30 uur 

Uitzondering: Zondag 5 april, hele dag gesloten i.v.m. Eerste Paasdag 

 
 
 

 

http://www.duikteamzeeland.nl/kalender.htm

