
 

De Luchtbel CLUBKRANT – 39e jaargang, nummer 4, april 2015 

 

Inhoudsopgave 

Inhoudsopgave .................................................................................................................................................. 1 

Van de redactie .................................................................................................................................................. 2 

Van de voorzitter: in zee met Nitrox .................................................................................................................. 3 

Secretaris gevonden .......................................................................................................................................... 4 

Van de Materiaalcommissie............................................................................................................................... 5 

Mentorenlijst ...................................................................................................................................................... 5 

Van de trainingscommissie ................................................................................................................................ 6 

Cross-over NOB instructeur............................................................................................................................... 7 

Uitslag Coopertest ............................................................................................................................................. 7 

Op de voorkant een foto uit onze presentatie en hier het bijbehorende verhaal ;-) .......................................... 8 

Uit het logboek van Bianca de Vlieger ............................................................................................................... 9 

DTZ 40 jarig jubileumfeest ............................................................................................................................... 11 



 

De Luchtbel CLUBKRANT – 39e jaargang, nummer 4, april 2015 

Grotduikopleiding Frankrijk .............................................................................................................................. 13 

Emailadressen Duikteam Zeeland ................................................................................................................... 15 

Verjaardagen leden ......................................................................................................................................... 17 

Tafelen &  paaseieren zoeken met DTZ! ......................................................................................................... 18 

Paas Pannenkoeken duik ................................................................................................................................ 19 

Het verhaal achter het schaalmodel van Le Serpent ...................................................................................... 20 

De duikagenda ................................................................................................................................................. 22 

Ontruiming clubhuis ......................................................................................................................................... 25 

Ben van Gelder trofee 2015 ............................................................................................................................ 28 

Duikgezegdes .................................................................................................................................................. 28 

Bootduiken Duikteam Zeeland 2015 ............................................................................................................... 29 

Laatste WK-testduik bij duiklocatie Levensstrijd geslaagd .............................................................................. 30 

Rondleiding Hyperbaar Centrum Goes ........................................................................................................... 32 

Colofon............................................................................................................................................................. 33 

Van de redactie 

Door een crash van Betty haar externe harde schijf, is deze Luchtbel later uitgegeven dan gepland. De 

gehele luchtbel moest opnieuw in elkaar gezet worden. We zijn er nog niet geheel maar al wel op de goede 

weg. Betty is veel kwijt geraakt. Maar mochten je nog leuke dingen hebben zoals stukjes en foto's stuur ze 

maar door naar luchtbel@duikteamzeeland.nl. 

Op de voorkant is een foto van Sylvia Weenink te zien. Verder op in het blad het verhaal hierbij. Wil je ook 

een keertje op de voorkant stuur dan je foto of foto's met misschien een kleine tekst erbij op naar 

luchtbel@duikteamzeeland.nl. 

We hebben de ALV en de verhuizing achter de rug verder op ook hier een verslagje over. Ook de zwembad 

activiteiten zijn afgelopen en gaan we weer lekker naar buiten. De vele vakanties staan ook weer voor de 

deur. Leuke verhalen kunnen we altijd gebruiken. 

Het rooster voor het bootduiken is bekend. Dus kijk en geef je snel op. 

De TOC heeft ook een intekenlijst voor de specialisaties toegevoegd. Kijk hier naar. Zoek wat leuks uit wat 

je graag nog wilt volgen van het jaar en stuur dit zo snel mogelijk terug. Zij gaan kijken hoe en wanneer ze 

aan deze wensen kunnen voldoen. 

De 1* en 3* zijn ook begonnen aan de buitenduiken. Zij zullen hopelijk allen binnen kort hun brevet halen. 

Ook was er een een open dag bij de KNRM waar we met een stand hebben gestaan en binnen kort het wk 

onderwaterfotografie 2015 waar enkele leden zich als vrijwilliger hebben op gegeven. Volgens ons allemaal 

goed voor leuke verhalen voor onze volgende luchtbel. 

Kopy kan ingeleverd worden tot 22 Mei 2015 via luchtbel@duikteamzeeland.nl 

Duikse en veel leesplezier! 

Yolanda de Jong, Betty van den Berg en Marian Roos 
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Van de voorzitter: in zee met Nitrox 

 
Afgelopen periode heeft in het teken gestaan van de verhuizing van clubgebouw naar compressor-
ruimte in het Vrijburgbad. Over deze glad verlopen operatie straks meer. Ik neem je eerst mee 
naar een drietal andere belangrijke ‘wapenfeiten’. 

Na een gedegen voorbereiding door Nitrox-werkgroep (Erik de Been, 
Kees Glas en Leon Joosse) en bestuur  hebben we als club in onze 
ALV van 30 maart een duidelijke keuze kunnen maken voor Nitrox. 
Een geweldige stap voorwaarts! Heel bijzonder voor een duikclub! 
Marco Collignon, onze materiaalcommissaris, streeft er nu naar om, 
met steun van de werkgroep, nog voor de zomervakantie Nitrox te 
kunnen persen.  

Maar DTZ wil meer. De ALV heeft duidelijk de ambitie uitgesproken 
om zodra dat mogelijk is een compressor voor 300 bar en een 
bufferinstallatie aan te schaffen. Om dit te kunnen realiseren moeten 

we als club nog wat meer vet en spieren op onze 
beenderen krijgen, m.a.w. met ons allen onze best 
doen leden te werven. Je kunt daarbij handig gebruik 
maken van onze flyer ‘vijftien tinten blauw’, uitgedeeld 
tijdens de ALV en inmiddels digitaal in je bezit.  

Op de KNRM-reddingbootdag van 2 mei a.s., 10.00-
16.00 uur (zie de maart-Luchtbel)  mogen we als DTZ 
reclame maken voor onszelf in een eigen 
marktkraam. Betty van den Berg heeft, met prachtige 
foto’s van Roel van der Mast, voor de inrichting van 
de kraam twee overzichtelijke DTZ-banners ontworpen. Deze banners geven een perfect beeld 
van wat de Zeeuwse wateren een duiker voor moois te bieden hebben. Ik zal er de hele dag zijn, 
Betty van den Berg en Rob Plasse een deel van de dag. Wil je die dag ook een steentje bijdragen? 
Zoek even contact met mij. 

Goed nieuws is er ook uit de Trainings- en 
Opleidingscommissie (TOC), het hart van 
onze duikclub. Zoals bekend heeft Stefan 
Brom de ‘cross over’ gemaakt van PADI- 
naar NOB-instructeur, heel fijn. Minder 
bekend zal zijn dat Roel van der Mast gestart 
is met de gecombineerde opleiding tot 1*- en 
2*-instructeur. Deze bevoegdheid krijg je 
bepaald niet cadeau. Heel veel succes Roel! 
Peter de Groot werd nog niet zo lang 
geleden 1*-instructeur. Een mooie prestatie 
Peter! Met zo’n sterk bezette TOC is het 
mogelijk veel opleidingen en specialisaties  
te verzorgen en maatwerk te leveren. 
Binnenkort inventariseert de TOC onze 

opleidingswensen en gaat de TOC na wat ze zelf voor DTZ kan verzorgen. Vervolgens overlegt 
het DTZ-bestuur met De Dolfijn en Scaldis of het nog handig is bepaalde opleidingen en 
specialisaties te combineren. 



 

De Luchtbel CLUBKRANT – 39e jaargang, nummer 4, april 2015 

Op 4 april zijn we verhuisd. Het bestuur, geholpen door Leon Joosse en Bert Kögeler, klaarde de 
klus met gemengde gevoelens. Erik Veerhoek bleek met zijn bus weer zijn gewicht in goud waard. 
De pijn van het afscheid van de Isabellagang wordt enigszins verzacht door de mooie 
compressorruimte in het Vrijburgbad. Marco Collignon zorgde ervoor dat nog diezelfde dag de 
compressor al weer stond te ronken. Na de trainingen op de woensdagavonden van 8 en 15 april 
leidde hij diverse belangstellende DTZ-leden rond en ieder was enthousiast. De nieuwe ruimte is 
mooi, de combinatie compressor-instructie-zwembadles onder één dak is ideaal. 
Bestuursvergaderen doen we bij de bestuursleden  thuis. Nu nog ruimten voor de overige 
clubbijeenkomsten. We zijn benieuwd naar de voorstellen van de Werkgroep Clubhuis fase 2.  

 We zijn een duikclub, we willen vooral duiken. 
Woensdagavond 15 april ging het los met de eerste 
buitenduik volgens de kalender van Jack Colijn en 
Ronald Sturm, deze keer bij het Goese Sas. En via 
de DTZ-mail worden alweer diverse duikafspraken 
gemaakt. Iedereen een fantastisch duikseizoen 
2015 gewenst! Tot ziens aan de waterkant!  

Vergeet niet in je agenda zo 31 mei, 12.30-19.00 
uur, te reserveren voor  het 40-jarig Jubileumfeest 
van DTZ . 

Namens het bestuur,  

Dick Hoeksema, voorzitter@duikteamzeeland.nl  

Secretaris gevonden  

 
Tot ons genoegen heeft Chris de Mooij zich bereid verklaard Mario de 
Wever als secretaris op te volgen.  
Dank Chris! Mario heeft toegezegd (voorlopig) de ledenadministratie te 
willen blijven doen. Tof Mario!  
 
Volgens artikel  5.13 van ons huishoudelijk reglement kan Chris per 
direct aan de slag.  
Chris, heel veel succes met deze nieuwe, uitdagende en veel 
voldoening gevende experience! 
 
Namens het bestuur, 
 
Dick Hoeksema, voorzitter@duikteamzeeland.nl  

 

  

GEVONDEN 
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Van de Materiaalcommissie 

Nieuwe vullijst ruimte zwembad. 

 

Betty vd Berg          06-50599677 

Leon Joosse             0118-750752 

Marian Roos            0118-462051 

Marco Collignon     0118-633348 

Marjon Jobse           0118-468428 

Yolanda de Jong      0118-853116 

Rob Plasse                06-51555587 

Boudewijn Weenink  06-29553911 

Ronald Sturm          06-10367384 

Erik Veerhoek          0118-475083 

 

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 
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Van de trainingscommissie  

Om in jullie opleiding behoefte te voorzien hebben we een specialisatie intekenlijst samen gesteld, 
hier in kunnen jullie aangeven welke specialisaties je wilt volgen. 

Nadat jullie de lijst eventueel ingevuld hebben gaan we inventariseren hoe we de specialisaties 
vorm gaan geven, gaan we deze zelf geven of in samen werking met Scaldis en Dolfijn dus vul 
snel de lijst in dan kunnen we snel aan de slag. 

Erik Veerhoek 

 

De lijst wordt als een excel-document als bijlage met de Luchtbel mee verstuurd. 



 

De Luchtbel CLUBKRANT – 39e jaargang, nummer 4, april 2015 

Cross-over NOB instructeur 

Het is ongeveer 7:00 zondag 12 april en gelukkig is het al licht buiten. Ik rij over de A58, deze keer 
rij ik afslag 35 Kapelle ‘s-Gravenpolder voorbij richting werk. Nee, vandaag gaan we nog even door 
richting Veenendaal voor de cross-over naar NOB-instructeur. Het is rustig op de weg, rij lekker 
door cruise control aan kan zo in slaapvallen maar even waker blijven lijkt mij geen overbodige 
luxe. 

Net op tijd rij ik het parkeer terrein van de NOB op samen met een motorrijder. Deze motorrijder is 
Lex en wordt mijn buddy van vandaag maar ja dat wist ik toen nog niet. Als ik het gebouw binnen 
kom  zitten daar al een paar instructeur klaar voor deze dag. Ik ken ze allemaal, niet bij naam en 
toenaam, maar ik heb ze allemaal wel een keer onder of boven water wel een keer gezien. 
Allemaal met een eigen verhaal en een reden omscholing naar NOB instructeur. 

De 1ste opdracht is mekaar voorstellen,  en  zo zullen er nog een paar opdrachten volgen. Ook zijn 
er tal van onderwerpen die voorbij komen zoals verschil van les geven toen en nu, welke kant de 
NOB op wil, het verschil en de overeenkomsten van verschillende duikorganisaties, het accepteren 
van anderen en nog veel meer. 

Na een dag gepraat en gepraat aanhoren ga ik moe maar voldaan naar huis. Een historische dag!! 

Stefan Brom 

 

Uitslag Coopertest 

De uitslag van de snorkel test van 1 
april, bedankt voor jullie deelnamen.  
Groet Stefan Brom 

 

 

 

 

Naam:  Aantal banen:  Totaal aantal M: Resultaat: 

Leon   32   800  uitstekend 

Dick   27   675  uitstekend 

Betty   32   800  uitstekend 

Rik   31   775  goed 

Rob   22   550  goed 
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Op de voorkant een foto uit onze 
presentatie en hier het 
bijbehorende verhaal ;-)  

We waren op de Fillipijnen en tijdens een duik 
zwommen Boudewijn en ik op elkaar af naar een 
oranje spons. Hij gebaarde hengelaarsvis en ik zag 
een grote hengelaarsvis aan mijn kant in de spons 
liggen en gebaarde terug ja ik zie hem. Nee hier is 
een hengelaarsvis gebaarde hij en ik weer terug ja 
ik zie hem wel. Hij bleef maar gebaren dus ik riep 
jahaaa die zie ik toch en tegelijk dacht huh? die kan 
jij nog helemaal niet zien wat raar en boog over de 
spons waar een hele kleine hengelaarsvis onder 
aan de spons zat. Boudewijn keek naar mijn kant en 
zag de vis die ik bedoelde en lachend liep mijn 
duikbril weer eens vol. 

Aan boord vertelden wij onze vondst en de duikleider vertelde dat de hengelaarsvis daar altijd zat 
maar maanden al niet meer gezien was, nou vast om een baby te krijgen zei ik toen lachtend maar 
ik had niet het idee dat hij luisterde en dacht dan niet. 

De andere dag werd ons gevraagd of het goed was dat er nog een andere fotograaf mee ging ivm 
de hengelaarsvis. Natuurlijk vonden wij dat prima. Gekromde tenen kreeg ik echter toen hij zich 
voorstelde en gelijk minachtend iets zei over mijn apparatuur. Ik fotografeerde toen nog met een 
high end camera en hij had iets groots bij zich. Hij vond ook dat hij de ruimte moest krijgen om de 
hengelaarsvis te fotograferen en ik zei dat ik vond dat iedereen de ruimte moest krijgen om op 
zijn/haar beurt iets te fotograferen. Boudewijn kwam tussenbeide en zei wat wij normaal altijd doen 
is dat de persoon die het object vind eerst de gelegenheid krijgt om te fotograferen en dan de 
anderen om beurten. De arrogante fotograaf kon hier maar net mee accoord gaan ik geloof dat hij 
eigenlijk vond dat de selectie op grootte van camera ging. Afijn Boudewijn is nogal goed in het 
onthouden van de weg onder water dus hij zwom bijna gelijk naar de spons en ik kon foto's maken. 
Dit keer zat de kleine hengelaarsvis aan dezelfde kant als de ouder en ik kon echt leuk foto's 
maken. Toen ik klaar was gebaarde ik naar de fotograaf dat hij erbij mocht met een overdreven ga 
uw gang zwaai moest mij inhouden om niet "per ongeluk" een stofwolk achter te laten ha ha ha. 

Aan boord werd ik weer helemaal genegeerd door de fotograaf en iedereen moest naar zijn foto's 
kijken en hij vertelde over de beautyful anglerfish en ik zei yes it were realy nice anglerfishes. Hij 
wees mij er heel arrogant op dat het meervoud van fish gewoon fish bleef en daar had hij wel een 
punt herinnerde ik mij balend en hij draaide minachtend zijn rug naar mij toe. Ik kan daar slecht 
tegen en dus zei ik eigenwijs maar toch waren het er 2 en hij zei geërgerd waar hebben jullie nog 
een tweede gevonden dan? dus ik zei nou gewoon bij die spons. Daar zat er 1 zei hij en draaide 
zijn rug weer naar mij toe dus ik riep vrolijk nee hoor daar zaten er 2 en hij keek heel verbaasd en 
verschoot 3x van kleur toen bleek dat meerdere duikers gezien hadden dat er ook nog een kleine 
vis bij zat. Hij ging naar zijn foto's kijken en werd steeds stiller. Omdat hij ineens niet meer al zijn 
foto's toonde stelde ik mij voor dat hij iedere keer net die kleine vis van het beeld afgesneden had 
en kwam in gedachten niet meer bij. maar Die avond hebben wij bij het bekijken van mijn foto's 
hem hardop uitgelachen.  

Hoe was het ook al weer met het boontje en het loontje ??    ;-)) 

(Boudewijn en) Sylvia Weenink. 
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Uit het logboek van Bianca de Vlieger 

(vertrouwenspersoon bij Duikteam Zeeland) 
 

Sinds wanneer duik je en wat was je eerste duik? 
Ik ben begonnen met mijn 1* in januari 2012. Harm had mij vlak voor de kerstvakantie overgehaald 
om eens te komen kijken in het zwembad. Ik voelde er eerst niet zoveel voor, want ik heb sinds 
2010 last van een aandoening waardoor ik kaal ben geworden. Ik voelde me – zeker toen – nog 
niet zo happy in een zwembad. Maar het duikvirus kreeg me wel gelijk te pakken. Ik ben mee gaan 
lessen en op 18 april 2012 moest mijn eerste buitenduik plaatsvinden. Helaas “viel die in het 
water”. Zoals mijn groepsgenoten nog wel weten, waaide het toen erg hard en de wind stond pal 
op onze duikplek bij de Veerse Dam. Het zicht was belabberd. Bij het aandoen van mijn vinnen liet 
ik hem vallen en was ik hem ook direct kwijt. Door de stress had ik het stikbenauwd. Of kwam dat 
nu door dat driedubbeldikke pak? In ieder geval, ik durfde niet…. 

De tweede poging, een week later bij het scoutingcentrum, was overigens geweldig. Dat is ook 
mijn eerste gelogde duik. 

Hoeveel gelogde duiken heb je?  
Nog niet zoveel eigenlijk: 28. De eerste twee jaar was ik vaak in Gent 
op woensdagavond, voor mijn opleiding Stedenbouw. Maar ik moet 
ook bekennen dat ik een mooiweerduiker ben. Meer dan 20 duiken 
per jaar gaan het denk ik niet worden. 

Waar, in welke landen heb je zoal gedoken?  
Alleen nog in onze eigen delta! In 2012 was ik op Corsica en heb ik 
me wel gemeld bij een duikschool daar, maar ik had mijn 1* toen nog 
net niet. En zoals het een goede duikschool betaamt hebben ze me 
toen beleefd geweigerd voor een bootduik.  

Komend jaar zou ik graag naar Curaçao willen.  

Vertel wat over jouw meest bijzondere en dierbare d uik uit je 
logboek.  Noem dan de hoeveelste duik dit is, de da tum, de 
locatie, maximale diepte en duur van deze duik(en) (meerdere 
duiken mag uiteraard ook, maar maximaal 3) 
Poeh, het lijkt me toch interessanter om dit te vragen aan iemand met 
300 gelogde duiken. 

Maar laat ik er dan toch één noemen uit mijn eerste jaar. Sowieso om 
dat alles de eerste keer toch nog meer indruk maakt. Op 22 augustus 
2012 heb ik met Frans Spoor gedoken in de Grevelingen, bij de 
Nieuwe Kerkweg. Het was één van de eerste keren dat het zicht heel 
goed was en door de rust die Frans altijd uitstraalt, genoot ik ook echt 
van elk krabbetje en sterretje. We zaten ineens op bijna 19 meter, 
zonder dat echt door te hebben. Dat vond ik stoer! 

Vorig jaar heb ik overigens de cursus onderwaterbiologie gedaan en ik moet zeggen dat mijn 
duikplezier daarna nog wel is vergroot. Dus ook de duik op 11 juni jl. met Betty bij de pijler van de 
Zeelandbrug mag worden genoemd. We hebben toen mooie slakjes gezien, en de dodemansduim. 
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Wat was je kortste of langste duik ooit en hoe kwam  dat?  
Haha, mijn kortste duik was 12 minuten! Dat was op 11 juli 2012 in het Veerse Meer, met Peter. Ik 
had te weinig lood, had zitten wisselen met loodzakjes. Ik kon wel met wat minder toe dacht ik, 
omdat ik mijn shorty niet meer onder mijn duikpak hoefde. Het water was warm genoeg. En 
uiteindelijk kreeg ik het ook heel warm, door al het gespartel. Peter heeft me nog naar beneden 
zitten trekken en me extra lood gegeven, maar het hielp niet. Gelukkig kon Peter nog met een 
andere buddy mee, want je voelt je wel een beetje lullig… 

En tot slot welk waterdier heeft het meeste indruk op je gemaakt? 
De zeedonderpad, omdat ‘ie zo lelijk is ☺. 

 

Hartelijk bedankt voor de medewerking!! 
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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 met z’n allen op gepaste wijze vieren. 

De feestcommissie is  flink gaan brainstormen en zijn gekomen tot een actief, gezellig en vooral 
ook nat feest. 

Als datum is gekozen:  zondag 31 mei 

Lokatie:   

Kanoa Buitensport & recreatie 

Muidenweg 175  
4471 NM  Wolphaartsdijk 

Wil je meedoen aan dit evenement, geef je dan op vó ór woensdag 27 mei via dit email 
adres:  
 
kalender@duikteamzeeland.nl  
 
Vermeld hierbij je naam, adres ,  naam introducé,  en evt. aantal kinderen wat mee gaat 
feesten met vermelding van hun leeftijd.  
 

De betaling zal automatisch gaan via onze penningmeester Rob. Hij zal tzt het bedrag van je 
rekening afschrijven. Als je het anders wenst, laat dit even weten. 
 
Het programma is als volgt: 
 
12:30 – 13:15 Aankomst deelnemers 
 
Aankomst, ontvangst met een bakje koffie/ thee en omkleden. 
 
13:15 – 12:45 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 
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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 
 
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. 
 
 
Wij hebben er veel zin in! De Jubileum Feestcommissie Jack, Ronald, Roel en Marjon 
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Grotduikopleiding Frankrijk 

Hoe bereid je je droom voor?  
Het is nu echt aftellen, op 3 mei a.s. start ik samen met duikmaat Barend de Lange een 6 daagse 
grotduikopleiding in Frankrijk. We volgen deze Cave 1 opleiding via GUE (Global Underwater 
Explorers, www.gue.com). 

 

Foto: JP Bresser 

Het was voor mij altijd al een droom om te gaan grotduiken. Zweven, of eigenlijk vliegen in het 
vaak kraakheldere water. De filmpjes op het internet zullen bij iedereen wel bekend zijn. Maar de 
vele ongelukken, cowboy- en horrorverhalen weerhielden mij hier toch wel van. Toen ik echter een 
paar jaar geleden mijn GUE fundementals behaalde ben ik hier toch wel anders over gaan denken. 
De GUE organisatie is juist ontstaan vanuit het grotduiken. Door het feit dat er in het verleden 
inderdaad veel dodelijke ongevallen waren te betreuren hebben ze procedures opgesteld, 
generieke materiaalkeuzes gemaakt en wordt er met een bepaalde awareness gedoken. Dat 
laatste houdt in dat je je altijd bewust bent van hoe jij en je buddy duikt. Toeval mag hier niet 
aanwezig zijn. Alles moet gewoon kloppen, zowel voor de duik, tijdens de duik als na de duik. Wat 
mooi om te vermelden is, is dat ik eigenlijk al jaren lang duik in een uitrusting die geschikt is voor 



 

De Luchtbel CLUBKRANT – 39e jaargang, nummer 4, april 2015 

grotduiken. Het enige dat nu extra mee gaat is een tweede backuplamp, een safetely spool en 
enkele lijnmarkers. En ik laat mijn decoboeitje thuis aangezien dat in een grot niet zo veel zin 
heeft… 

Onze opleiding vindt plaats rondom de Lot in het zuiden van Frankrijk. Dit ligt in de buurt van het 
plaatsje Blars. Hier is duikcentrum Centre de Plongée Souterraine gevestigd. De eigenaren 
hiervan zijn ook zelf fanatieke grotduikers en bieden een compleet arrangement aan toegespitst op 
grotduikers, inclusief overnachting, eten en gas. Voor ons dus in combinatie met een cursus die 
wordt gegeven door de Engelse GUE instructeur John Kendall. Barend heeft met hem eerder een 
wrakduikexpeditie ondernomen waardoor naderhand de eerste contacten zijn gelegd voor deze 
cursus.  

 

Foto: JP Bresser 

De voorbereidingen aan deze cursus zijn toch niet minimaal. Er is veel digitaal lesmateriaal 
toegestuurd en vooral ook veel aanbevolen leesvoer. Daarnaast zijn Barend ik de laatste tijd extra 
aan het oefenen om de drills te perfectioneren, zoals het delen van gas, het zelf kunnen dicht- en 
opendraaien van je kranen etc. En dit allemaal in een horizontale trim waarbij je niet meer dan een 
halve meter naar boven en onder wil (lees: mag!) afwijken. Dit uiteraard om te voorkomen dat je in 
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een spannende situatie ook nog eens stof laat opwaaien. Om deze reden hebben jullie ons 
waarschijnlijk ook een aantal keer in het zwembad zien oefenen met een uitrusting die exact 
hetzelfde is als straks bij de cursus (oftewel overdone voor in het zwembad). Daarbij houdt de 
vergelijking dan wel veder op. Straks in de grotten zal het echt heel donker zijn, iets dat ik mij nu 
steeds meer ga realiseren. Bij een duik op het Galjoentje bij Wemeldinge zie je bijvoorbeeld op 25 
meter diepte nog steeds een vaag licht verschil als je naar boven kijkt. In de grot is het zonder 
lamp gewoon echt donker, letterlijk aarde donker, en ben je totaal afhankelijk van je eigen kennis 
en kunde en uiteraard die van je buddy (of buddies). 

De cursus zal bestaan uit zowel theorie, oefeningen op het droge (bijvoorbeeld lijnen leggen en 
volgen), oefeningen in open water en uiteraard de grotduiken zelf. Bij de grotduiken zullen we in 
het algemeen op de heenweg mogen genieten, maar op de terugweg zullen we niet gespaard 
blijven van alle ellende waaruit je je moet kunnen redden. Denk hierbij aan een buddy die zonder 
lucht komt, een kraan die gaat lekken, een kapotte lamp, een buddy die kwijt raakt of de situatie 
dat je zelf de lijn uit het zicht raakt. Met al die situaties, of nog erger, combinaties hiervan, moeten 
we straks kunnen handelen.  

Eerlijk is eerlijk, ik vind het nu behoorlijk spannend worden nu die mooie droom steeds dichterbij 
komt. Hoe het dan ook zal verlopen, ik zal hoogstwaarschijnlijk indrukken opdoen die ik niet meer 
zal vergeten. Vast genoeg om hier een tweede stukje over te schrijven.  

Leon Joosse 

 

 

 

 

 

Emailadressen Duikteam Zeeland 

Bestuur   bestuur@duikteamzeeland.nl 
Voorzitter   voorzitter@duikteamzeeland.nl  
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 
Vertrouwenspersoon  vertrouwenspersoon@duikteamzeeland.nl 
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Verjaardagen leden 

Mei 
 

8 Peter de Groot 

4 Michael Veerhoek 

13 Ronald  Sturm 

allen van harte gefeliciteerd! 
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Tafelen &  paaseieren zoeken met DTZ! 

Op donderdag 2 april heeft Stefan een gezellig etentje georganiseerd bij ‘Tafelen’ in Middelburg. Ik 
was weer eens een beetje mis met de tijd, dacht dat ik nog ruim een half uur had, net uit de 
douche gesprongen en toen stond familie Verhage-De Jong al voor de deur! O jeee opschieten!! 
Anders moeten we een stukje schrijven! 

Yolanda reed met gezwinde spoed naar het restaurant, voor zo’n grote eetschuur is het erg 
sfeervol en het eten is lekker. Bij binnenkomst zagen we al gelijk een hele grote chocoladefontein, 
daar worden de chocoholics onder ons blij van natuurlijk. Sylvia leerde ons hoe je lychees moet 
vullen met een plas chocola. Ik geloof dat er ook vis en zo was, maar de chocoladefontein stond 
aan het begin van het buffet, dus ja…  

 

Tweede Pasen waren paashaas Rob en paashazin Betty al vroeg in het koude water bij Polredijk 
om eieren te verstoppen, waaronder één groot gouden super ei.  Marco en Marjon  wisten de 
meeste eieren te vinden, en konden ook nog het gouden ei bemachtigen. Dat was nog best lastig 
want het ei probeerde te ontsnappen door heel hard omhoog te zwemmen, maar Marjon kon hem 
nog net vangen. Terug op de dijk kwam de heerlijke pannenkoekengeur ons al tegemoet, Rob 
toverde de ene na de andere pannenkoek uit de pan. Mijn oog ontwaarde 
een pot hazelnootpasta tussen de thermosflessen, o jaaaa mmmmm 
pannenkoek met chocopasta! Bij opening van de pot bleek er koffie in te 
zitten, wat een nare streek!  We aten pannenkoeken tot we bijna ploften, 
het was weer 
een gezellige 
paasduik!   

Mathilde  
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Paas Pannenkoeken duik 

Vorig jaar kon ik jammer genoeg niet mee doen met de paasduik. 
Dit jaar kon ik wel, en ik moest en ik zou aanwezig zijn. Alleen ben 
ik er altijd heer en meester in om later op te komen dagen dan ik 
van te voren bedoel. Het was jullie vast nog niet opgevallen ;)  
 
Zo ook de paasduik van 2015. Met als gevolg dat ik een keer niet 
alleen kan beginnen aan een stukje voor de Luchtbel, maar het 
ook nog eens zal afmaken, en door zal sturen.  

De eerste duik van 2015. Het trafohuisje, water van ongeveer 8 
graden, en na afloop lekker pannenkoeken eten. Dat is toch 
gewoon weer een mooi begin van het seizoen zou ik zeggen! 
Met zijn allen hebben we moeite gedaan om alle eieren te vinden. 
Na afloop riep iemand dat er nog zo’n 15 onder water moesten 
liggen? Volgens jaar gaan we nog harder zoeken met zijn allen ;)  

Waar we niet naar hoefde te zoeken waren de pannenkoeken. 
Heerlijk om het water uit te komen, en bijna meteen door te 
kunnen naar de lokale “keuken” om wat na te kletsen, en wat te 
kunnen eten. Een leuke, en bovenal gezellige happening al met 
al.  

Na deze duik wist ik gewoon dat ik weer lekker veel wil gaan 
duiken dit jaar. En tot nu toe lukt dat best aardig. Het seizoen is 
nog maar net begonnen, en de teller staat onderhand alweer op 
vier duiken. Tegen de tijd dat we dit lezen waarschijnlijk alweer 5. 
Een daarvan heb ik vandaag gemaakt. Bij de Kabbelaar. Heerlijk 
water, een graad of 11 a 12 (afhankelijk van de computer), redelijk 
troebel maar wel voldoende zicht, en na het van te voren goed 
doorgesproken te hebben (niet het wrak of de ruimen in, er 
gewoon langs of overheen zwemmen bv) de duik naar de Serpent 
gemaakt. Langs de ketting naar beneden. En ik heb nooit geweten 
dat het zo spannend kan zijn om een ketting voorbij te zien 
komen. Je ziet die meter dalen en dalen en dalen, en je blijft 
continue bezig je oren te klaren. Maar op een gegeven moment 
ben je daar. Je zit op 30 meter op de zandvlakte, en je kunt op 
weg naar het wrak. Van te voren afgesproken om bij de geringste 
twijfel weer naar ondieper water te gaan, maar dat bleek 
uiteindelijk niet nodig. Na wat zoekwerk werd de Serpent 
gevonden. En tot onze verbazing nog vrij aardig zicht, en er zat 
zelfs nog wat leven op het ding. Niet veel, maar genoeg om het 
leuk te laten zijn. Wat een bijzonder gezicht, langs zo’n wrak 
zwemmen, en recht in de afgrond van zo’n ruim te kijken, of op 
een gegeven moment de brug voorbij te zien komen.  

Mijn luchtverbruik was het compleet met me eens dat het 
spannend was, de eerste keer naar deze diepte (toch weer bijna 5 
meter dieper dan mijn vorige diepe duik), want mijn lucht 
verdween toch sneller dan dat ik verwacht had. Dus het metertje 
goed in de gaten houden. Maar ach, op die diepte kun je toch ook 

niet lang blijven, dus de pret was na het langszwemmen bij het wrak wel een eind gedaan, en zijn 
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we op weg gegaan om te kijken of we de Zeehond nog konden vinden. Jammer genoeg bleef het 
bij de Serpent, maar dat was wel mijn momentje van de dag. Spannend, maar op termijn wel zeker 
weer voor herhaling vatbaar. Hopelijk is het zicht dan ook weer voldoende om iets van het wrak 
zelf te zien!  
 
Volgende keer wat mij betreft weer lekker wat ondieper, en weer gaan zoeken naar voldoende 
leven onder water. Ik ben al de nodige krabben, noordzee krabben, kreeften, naaktslakjes, 
palingen, botervisjes, galalthea’s enz tegengekomen. Dus dat geeft weer hoop voor de 
woensdagen.  

En de watertemperatuur? Ondanks een oud, enkel 7 pak valt het me eerlijk gezegd nog reuze 
mee. De eerste duik, dat was flink fris. Maar de laatste twee duiken vond ik het al erg fijn in het 
water. En het wordt de komende maanden alleen maar beter!  

Christiaan Sauer 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z4pJ68QRvpc 

Het verhaal achter het schaalmodel van Le Serpent  

Op vrijdag 16 maart heeft Roel van der Mast, lid van de Deltacommissie van de NOB, laten zien waar hij maandenlang in het geheim 

aan heeft gewerkt: samen met NOB-voorzitter John Geurts overhandigde hij Bastian Mathijssen (eigenaar van Dive-Inn de 

Kabbelaar) een prachtige maquette van het in Scharendijke afgezonken schip Le Serpent. Met dit zeer gedetailleerde schaalmodel 

kunnen duikers zich optimaal voorbereiden op hun wrakduik.  
 
Hulp bij vraagstukken 
Hoe is Roel op het idee gekomen om dit schaalmodel te maken? “Al vanaf het begin ben ik bij het 
project rond Le Serpent betrokken geweest”, vertelt hij. “Dat wil zeggen dat ik het betonnen schip 
meters diep in de slib heb zien liggen. Slechts het stuurhuis en enkele centimeters van de romp 
waren zichtbaar. Het was moeilijk om een compleet beeld te krijgen hoe het schip eruit zou zien, 
maar voor zover mogelijk heb ik het schip toch getekend. De beelden van de testduik in het schip 
stonden op mijn netvlies en zijn op die manier in de tekening verwerkt. Zo heb ik een aardig 
gedetailleerde tekening kunnen maken die bij vele vraagstukken over het schip uitkomst bood.”  
 
“Ik ben ’s nachts mijn bed uitgekropen om naar het schaalmodel te kijken” 
Na het afzinken van Le Serpent en het onbedoelde wegglijden naar diepere wateren was er 
behoefte aan een nóg gedetailleerdere tekening van het schip. “De duiker zou met het plannen van 
zijn duik erg geholpen zijn met een 3D-weergave, waarop bijvoorbeeld doorgangen en gidslijnen 
zichtbaar zouden zijn. Omdat een 3D-tekening te complex zou worden, heb ik gekozen voor een 
opengewerkt schaalmodel.” Op 1 november 2011 is Roel gestart met de bouw van het model, dat 
een schaal van 1:100 heeft. “Het model is hoofdzakelijk gemaakt van triplex en hardhout”, zo licht 
hij toe. “Op papier heb ik eerst een bouwplan getekend. De spanten, opbouw en romp kregen hier 
hun eerste vorm. Na alle stukken getekend en gecontroleerd te hebben heb ik de maatvoering 
overgenomen op het hout en met een decoupeerzaag uitgezaagd.” Met behulp van water en vuur 
is de romp vervolgens in zijn vorm gebogen. “Er ontstond een mooi houten model, die echter nog 
de look van de echte Serpent moest krijgen. Dat is uiteindelijk bereikt door het onder te dompelen 
in beton, een erg spannende actie. Het beton was dik, groen, somber en leek veel sneller uit te 
harden dan ik het overtollige beton eraf kon wrijven. Ik heb gezucht, gevloekt en ben 's nachts 
diverse malen mijn bed uitgekropen om te kijken hoe het model zou opdrogen!” 
 
Plastic spoorwegarbeiders worden duikers 
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Het hardhout, wat geroest staal moest uitbeelden, had Roel voorafgaand aan het onderdompelen 
afgeplakt met tape. “Pas toen de tape was verwijderd en er meer kleuren in het model tevoorschijn 
kwamen kreeg ik het vertrouwen in het model weer terug. Vanaf dat moment was het zaak om het 
model op te leuken met duikers. Hiervoor heb ik in een hobbyzaak plastic spoorwegarbeiders 
gekocht, die ik met vuur heb vervormd tot duikers.” Met een pincet heeft Roel de voeten 
platgeknepen, armen en benen gebogen en met epoxylijm zijn persluchtflessen en nitroxflessen (!) 
op de rug geplakt. “Met een veerkrachtige draad uit de waslijn heb ik de duikers een plekje in en 
op het wrak gegeven.” 
 
Goede voorbereiding 
Woensdag 14 maart, ruim vier maanden na de start van dit geheime bouwproject, was de dag dat 
het schaalmodel van Le Serpent voorgoed in de vitrine werd geplaatst. Zoals bekend heeft Roel de 
maquette twee dagen later vol trots aan Bastian Mathijssen overhandigd. “Met het model op de 
duiklocatie en een filmpje van het model op de NOB-site denk ik dat duikers een goede 
voorbereiding op hun duik kunnen maken”, beëindigt Roel zijn verhaal. “Alles is op schaal en de 
details zien er op het model precies hetzelfde uit als op de echte Serpent. Ik hoop dat alle Serpent-
duikers er veel plezier aan gaan beleven!”  
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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 
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Nitrox 
  

  

In februari heb ik aan Erik gevraagd of het mogelijk was om een 
cursus nitrox duiken te organiseren. Aangezien we eind april, Jack en 
Ronald, 10 dagen naar Hurgada gaan leek het ons wel nuttig omdat 
te hebben. 
Een paar weken later kregen we een mailtje van Bert Moet wanneer 
en waar de theorie gehouden werd. 
Snel boeken besteld bij Rob zodat we nog een beetje wisten waar 
Bert het heel de avond over zou hebben. 
Op naar Zierikzee met 5 personen van Dtz en 3 personen van 
Scaldis.  Het was een drukke en leerzame avond. Er kwam een hoop 
informatie voorbij met als de belangrijkste regel "de regel van Bert" 
30-120-120-180.  
Aangezien wij voor eind april ons brevet wilden hebben hadden we 1 
april afgesproken om te duiken met die mensen die het niet te koud 
vonden de anderen zouden het later doen. 
Maar rond 1 april vloog er een noord westerstorm over ons land dus 
Bert wou het verzetten naar zondag 5 april, wat mij niet goed uit 
kwam omdat ik vrijdag aan mijn vinger geopereerd moest worden, 
maar ja soms is het niet anders. 
  
Dus op 5 april stonden wij, John Jack en Ronald tussen verklede 
paashazen op de parkeerplaats dreischor, lekker dicht bij volgens 
Bert. 
Een week daarvoor hadden we al nitrox gevuld bij de Grevelingen 
waar we netjes uitleg kregen hoe alles werk en hoe je het kon 
kontroleren hoeveel zuurstof erin je fles zit. 
Op de parkeerplaats kregen we een korte overhoring van Bert en 
konden we onze flessen nog een keer kontroleren met de meter die 
Bert mee had genomen. We zaten alle drie rond de 31%. 
Toen omkleden, mijn vingen ingepakt met ehbo handschoentjes en 
ducktape, want die mocht nog niet nat worden. 
  
Wij te water Jack en ik, Bert en John volgden. Maar Jack gebaarde 
dat hij niet onder bleef, lood vergeten. Bert vroeg aan ons wat er was, 
ik zeg Jack is zijn lood vergeten. Lekkere buddy-check bromt Bert. 
Jack loopt naar de auto om zijn lood op te halen. Naast me hoor ik 
een hoop gespartel en Bert en John komen ook weer boven, John 
was ook zijn lood vergeten. Zal wel door te veel zuurstof komen. 
Ik zeg nog tegen Bert "lekkere buddy-check". 
Maar we hebben toch nog een mooie duik gemaakt van een half uur 
bij een water temp. van 6 graden in ons nat pak. 
Mijn vinger was wel droog gebleven maar door de druk onderwater 
was het wel heel pijnlijk. 
Na afloop hebben we nog een keer onze flessen gemeten. 
  
Alle drie geslaagd, hopelijk volgt de snel. 

Op naar egypte, Ronald Sturm 
 



 

De Luchtbel CLUBKRANT – 39e jaargang, nummer 4, april 2015 

 



 

De Luchtbel CLUBKRANT – 39e jaargang, nummer 4, april 2015 

Ontruiming clubhuis 

Zaterdag 4 april was het dan zo ver. Het clubhuis zou ontruimt worden en daarmee was het de 
laatste kans voor de leden om nog iets van de inventaris mee te nemen en afscheid te nemen van 
het gebouw waarin de afgelopen jaren zoveel gebeurt is. 

Van historische en soms rumoerige ALV’s tot aan de verhalen die op zondagmiddag over de bar 
gingen, en de vele theorie lessen die er gegeven zijn. 

Als de stenen van Isabellagang 1 konden praten dan hadden ze heel wat te vertellen denk ik. 

Het voltallige bestuur was aanwezig om de ontruiming aan te pakken. Ook een aantal leden 
kwamen langs om hun steentje bij of weg te dragen. De zolder alleen al was een trip langs 
memory-lane. Veel oude spullen kwamen we tegen, van oude jaargangen met luchtbellen tot 
prijzen van al lang vervlogen nieuwjaarssnorkeltochten. Alles wat volgens een aantal leden nog 
bruikbaar was werd in rap tempo naar beneden afgevoerd. 

Helaas hebben we voor de kerstboom geen gegadigden meer gevonden. Deze hebben we dan 
ook achtergelaten voor de nieuwe bewoners. 

Inmiddels had Leon een oud cassettebandje gevonden en werd de cassettespeler nog eens 
gebruikt. Onder de melancholische klanken van Elvis Presley en de Andrew Sisters werd 
vervolgens de 1e verdieping ontruimd. 

Bert kon de barkrukken goed gebruiken. Door een treintje te vormen werden deze vlot via de 
openslaande deuren afgevoerd. 

Ondertussen werd ook de compressor afgevoerd om vervolgens op zijn nieuwe locatie bij het 
zwembad geplaatst te worden. 
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Rond 15.30 uur waren we zo ver om de deur definitief achter ons dicht te trekken. 

Deze eer ging naar onze materiaal commissaris Marco 

Aan de periode van het clubhuis is hiermee een einde gekomen. We hebben er een mooi 
compressorhok bij het zwembad voor in de plaats gekregen, waar binnenkort ook Nitrox gevuld 
kan worden. Voor iedereen die de gezelligheid zoekt binnen de vereniging, zou ik zeggen kom 
naar het  

zwembad of naar een van de vele evenementen en/of activiteiten die ook dit jaar weer 
georganiseerd worden. Hou de kalender in de gaten! 

Groeten Rob Plasse 
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Ben van Gelder trofee 2015 

  

Als er iemand deze prijs verdient is het Mario 
de Wever wel. Ik vind dat hij ons heel goed 
door zwaar weer heeft geleid. Niet alleen 
door het bestuur op zich te nemen als 
secretaris, maar ook de facebook affaire die 
naar mijn mening perfect en adequaat is 
opgenomen door hem. Volgens mij heeft hij 
ook het voortouw genomen in de 
onderhandelingen voor een nieuwe ruimte 
voor DTZ. Hoeveel uren zijn er door hem 
niet besteed om weer een rapport of iets 
dergelijks te schrijven voor DTZ. En ik denk 
dat ik nog wel even door kan gaan. 

Kortom als je het mij vraagt is de Ben van 
Gelder trofee 2015 voor Mario! 

  

Met vriendelijke groet Stefan Brom 

 

 

 
 

Duikgezegdes 

 
Hierbij wat duikgezegdes, mochten jullie er ook nog kennen (uhhhh kunnen verzinnen) dan zou het 
leuk zijn dit een vervolg te geven. 
 
Snorkelen is zilver; Duiken is goud. -  
In nood leert men zijn buddy kennen. -  
Een duiker komt nooit alleen. -  
Waar er twee duiken worden er twee nat. -  
Hoe meer duiken hoe meer vreugd. - 
Men moet de duik niet prijzen voordat men boven water is. -  
Duiker blijf bij je lood. -  
Diepe duiken kosten veel lucht. -  
Waar de fles vol van is loopt de automaat van over. -  
Een goede buddy check is een halve duik. -  
Het zijn sterke benen die het lood kunnen dragen. -  
Al duikend leert men - 
 
Boudewijn en Sylvia Weenink. 
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Bootduiken Duikteam Zeeland 2015 

In 2015 gaat Duikteam Zeeland weer een aantal bootduiken organiseren, het zal dit jaar anders 
gaan dan de bootduiken die we met Anton Vermast hebben gemaakt. 

Dit komt doordat de boot waar we nu mee geen duiken/varen kleiner is dan die van Anton en op de 
boot geen schuilplek is tegen de regen en wind en het te veel voor de club gaat kosten als we 
vanuit één plek uitvaren om over de gehele Oosterschelde te gaan duiken. 

Dus gaan we per duik kijken naar een opstapplaats die zo dicht mogelijk bij de duik plek ligt. 

Ook is het aantal plaatsen op de boot beperkt, er is ruimte voor 8 duikers als we ver moeten varen 
en 10 duikers als de duik plek dichter bij het opstap punt is, ook speelt hierbij de wind een 
belangrijke rol. 

Al met al zijn we dit jaar wat  “weer gevoeliger” dan voorgaande jaren er zal dus dan ook kort voor 
de duik (een paar dagen) gekeken worden of de duik op die plaats doorgang kan vinden of dat we 
uitwijken naar een andere plek. 

Ook dit jaar zijn er een aantal  kleine voorwaarden waar je aan moet voldoen voor je mee kan met 
de bootduiken: 

• Je mag mee duiken als je 2* of hoger hebt. 
• Een keuring kan overleggen dat je mag duiken ( bij aanmelding mee sturen) 
• Aanmelden minimaal 4 weken voor de eerste duik. 

Verder is het van belang de Yahoo group goed in de gaten te houden hier worden de 
veranderingen e.d. op vermeld.  

Als er meer duikers zich hebben opgegeven dan er plaats is word er geloot wie er dan mee 
kunnen die duik, ben je er die duik dan niet bij dan sta je als eerste op voor de volgende duik waar 
je jezelf voor hebt op gegeven. Dit om iedereen de gelegenheid te geven één of meerdere 
bootduiken te maken. 

In verband met de beperkte plaatsen aan boord kunnen er geen leden/familie mee die niet duiken, 
tenzij er plek over is. 

De bootduiken staan al vermeld in de agenda en de luchtbel, maar hier heb je ze nog even onder 
elkaar. 

Duik 1) 21 juni              12.35 HW 

Duik 2)    4 juli               11.56 LW 

Duik 3)  19 juli               12.26 LW 

Duik 4)    9 augustus     11.35 LW 

Duik 5)  30 augustus     10.23 LW 

Duik 6)  19 september  13.30 LW 

 

Dus wil je mee geef je dan op en stuur je keuring mee. Mogelijk gaan we nog één of meerdere 
driftduiken doen als je dit wilt geef het dan even door zodat we die kunnen inplannen. 

Tot op de boot. 

Erik Veerhoek 
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Laatste WK-testduik bij duiklocatie Levensstrijd ge slaagd  

Afgelopen zaterdag hielden we de laatste testduik voorafgaand aan het WK bij duiklocatie 
Levensstrijd. Ook reporter Jolanda van Ampting was aanwezig en schreef een blog over de 
testduik. 

 

Voorbereiden en opbouwen  
’s Ochtends vroeg verzamelden de eerste vrijwilligers zich bij Levensstrijd. Helaas was het 
zonnetje deze ochtend ver te zoeken maar dit mocht de pret niet drukken. Na een ochtend van 
voorbereiden en alles klaarzetten voor de komst van “de WK-deelnemers” was er aan het begin 
van de middag – na een lekkere lunch klaargemaakt door onze gastvrouwen – de briefing van 
onze locatiemanager Ingrid Raben. Even daarvoor was er ook al overleg geweest over de 
noodscenario's, er werden namelijk enkele ongevallen gesimuleerd. Hiervoor was ook de 
reddingsbrigade aanwezig met een groot aantal vrijwilligers en twee boten.  

Luxe: de duikset met een busje over de duik!  
Na de briefing werden alle camera’s verzegeld waarna de deelnemende duikers met hun camera 
de dijk over konden naar de instap. Ze genoten van de luxe dat hun duikset per busje werd 
vervoerd naar de instap. Deze service wordt ook geboden tijdens het WK. Wel zo aardig voor al 
die buitenlandse teams die niet gewend zijn om over de dijken te klauteren. 

Startsein met de toeter  
Er werd gedoken tijdens de LW-kentering die deze dag om 15.00 uur viel. Iedereen lag op tijd in 
het water en rond 14.30 uur werd het startsein gegeven door middel van een toeter en groene 
vlag. Het zicht was erg slecht, binnen twee minuten kwam er een duiker boven die z'n buddy kwijt 
was. 

Noodscenario's  
Gedurende de duik werden er een aantal noodscenario's geoefend. Zo was er een duiker met 
onderkoeling, een duiker waarvoor reanimatie op de boot nodig was, de buddy van één van de 
slachtoffers stortte in elkaar en er moest ook gereanimeerd worden. De reddingsbrigade en 
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standby-duikers assisteerden bij deze noodsituaties op het water en zorgden dat de slachtoffers 
naar de kant werden gebracht. Vooral het slachtoffer die via een draagplank van de boot moest 
worden gedragen was een uitdaging. 

Evaluatie  
Na de duik werd er uitgebreid geëvalueerd met de reddingsbrigade en daarna met de overige 
vrijwilligers. Het was een zeer geslaagde testdag welke uiteindelijk nog werd afgesloten met de 
zon.   

Vrijwilligers bedankt!  
Iedereen heeft heel veel zin in het WK welke zal plaatsvinden van 21 t/m 25 mei. Zonder niemand 
over te slaan willen we graag alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet om deze leerzame testdag 
te laten slagen! 

Meer info?  
Wil je meer informatie over het WK? Ga dan naar www.netherlands2015.com. Ook worden er 
tijdens het WK veel side-events georganiseerd waarbij je van harte welkom bent, deze vind je op 
www.duikweek.nl. 

Foto's: Jos Broere  

 

(Bron: www.onderwatersport.org) 

Note: De duiker die zijn buddy kwijt was, was ik. Mijn buddy was een zoetwaterduiker. Slecht zicht 
was niet aan hem besteed, hij wilde niet aan een buddylijn. Zodra het zicht te slecht is om te 
duiken hoeft het voor hem niet meer. Dus geen buddylijn afgesproken. We zouden elkaar in de 
gaten houden. Nadat we elkaar wederom bovenwater gevonden hebben, heeft hij mijn hand 
vastgepakt om toch maar verder te kunnen duiken..... Tja, volgens mij is een buddylijn dan toch 
handiger.  

Verder een hele leuke duik gehad. Een bijzondere blauwe wit gestreepte schelp gezien. Zowel op 
de heen als de terugweg. Toch leuk om te weten dat je goed onderwater coordinatie gevoel hebt... 
Mijn buddy (instructeur) was verrast om 2x dezelfde schelp te zien. 

Na de duik was het mooi om te zien dat je 
voor zoveel publiek hebt gedoken! Er stonden 
zeker 50 man in afwachting of we binnen de 
tijd terug zouden zijn. De sets werden 
wederom met busje over de dijk gereden.  

Leuk om mee te maken! Op naar het WK 
onderwaterfotografie. We danken de NOB 
alvast voor de organisatie... We danken Roel 
en Astrid voor hun inzet in de voorbereiding 
en Harm, bedankt voor de Coaching tijdens 
de testduik. Helaas zijn we door jou 
gediskwalificeerd.... Bluetooth zit 
tegenwoordig op iedere camera en 
smartphone.... =)!!! 

Groeten, Betty van den Berg 
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Rondleiding Hyperbaar Centrum Goes 

Op donderdagavond 28 mei kunnen we met de vereniging naar het Hyperbaar Centrum in Goes. 
We hopen natuurlijk dat niemand daar ooit terecht komt, maar het is goed om te weten wat er dan 
gebeurd. 

De avond zal beginnen om 19:00 met koffie/thee en koek. 

Daarna zal de arts een presentatie houden van ongeveer een uur over duikers ziekte en het werk  
dat we hier doen. 

Aansluitend zal een droge duik gemaakt worden in de tank. ( mooi moment om de duik computer 
te eiken.) 

 

Tussen door verzorgen we nog koffie/thee en wat fris. 

De avond wordt afgesloten rond 21:00 21:30 al is dit wel afhankelijk van de grote van de groep en 
evt. vragen. (Ze nemen graag de tijd) 

De kosten voor deze avond bedragen €10,00 per persoon. De vereniging betaalt nog eens € 5,00 
per persoon. De penningmeester zal tzt iedereen informeren over de betaling. 

Mocht je interesse hebben, geef je op. We zien je donderdag 28 mei in het ziekenhuis. 

Groeten, Betty van den Berg 
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