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Van de voorzitter: WK met side-events 
 

Als voorzitter van Duikteam “Zeeland” ontkom je niet aan de WK 
Onderwaterfotografie met side-events. Immers dit jaar, van 21 t/m 25 mei, 
speelt deze happening zich af in onze eigenste provincie Zeeland, de 
provincie waaraan wij als club onze naam hebben ontleend.  Via de DTZ-mail 
heb je van mij nog een reminder ontvangen. Als je deze Luchtbel “in handen 
hebt” is alles (vermoedelijk) al weer voorbij. In de juni-Luchtbel zul je er vast 
nog wel een terugblik over lezen, want, heel eervol voor onze vereniging, 
helpt een viertal DTZ-leden mee de organisatie van het WK tot een succes te 
maken: Betty van den Berg, Roel & Astrid van der Mast en Harm Verbeek. 
Een leuke uitdaging. Ben benieuwd naar hun ervaringen… 

 Onze presentatie op de 
KNRM-reddingbootdag van 
2 mei was leuk om te doen 
en zeker nuttig. Of het veel 
nieuwe leden zal opleveren 
is nog afwachten. Veel 

belangstellenden bleken toerist (of Tourist ☺) en 
wel erg ver weg te wonen voor een lidmaatschap 
van DTZ. Lees het verslag elders in deze 
Luchtbel. We hebben in ieder geval de leden van 
de reddingsbrigade een introductieduikje 
aangeboden. Het blijft de komende maanden, 
jaren, voor DTZ belangrijk met een aantrekkelijk 
programma  aan de weg te timmeren. We willen 
immers graag nog wat meer leden. Ronald 
Sturm  heeft al aangeboden ons op de 
Karolingenmarkt in Souburg op 30 mei a.s. te 
vertegenwoordigen. Een prima initiatief. Zoals je weet hebben we prachtig presentatiemateriaal.   

Op 23 april j.l. was er in het Palet te Middelburg een 
oriënterende bijeenkomst over wat duikclubs en de NOB 
Deltacommissie kunnen betekenen voor duikers met een 
beperking. Ook wel bekend onder de projectnaam ‘Lucky fin’, 
naar het anemoonvisje Nemo met een beperkt rechter 
vinnetje. Afhankelijk van de ernst van de beperking kunnen 
een of meer begeleidende duikers met de specialisatie 
‘Redden’ ingezet worden om duikers met een beperking een 
geweldige duikervaring te bezorgen. Als DTZ-bestuur staan 
we hier sympathiek tegenover en zullen we waar mogelijk 
meewerken. Het is de bedoeling dat er voor belangstellende 

duikers en instructeurs eind 2015 een cursus ‘Duiken met een beperking’  wordt georganiseerd. 
We houden je op de hoogte. 

Op 14 april j.l. was het gebruikersoverleg van Vrijburgbad + Verenigingen. Ik 
mocht DTZ vertegenwoordigen. Omdat een aantal verenigingen zwembadtijd 
tekort komen, zal er overleg gevoerd worden met verenigingen die hun 
zwembaduren niet optimaal benutten. Vermeldenswaard uit dit overleg is 
verder nog dat alle verenigingen in de tot ‘zwemmaand’ uitgeroepen maand  
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september de gelegenheid krijgen zich te presenteren.  Dat komt ons als DTZ goed uit. Te denken 
valt aan het aanbieden van introductieduikjes. Dat moeten we natuurlijk wel afstemmen met onze 
collega-zwembadgebruiker De Dolfijn. 

Op 21 mei hadden we het halfjaarlijkse afstemmingsoverleg met De 
Dolfijn. Deze keer o.a. over onze ledenwerving in het zwembad tijdens 
de ‘zwemmaand’ september, maar ook, n.a.v. de inventarisatie door 
de TOC van onze opleidingswensen, over de mogelijkheden bepaalde 
opleidingen en specialisaties te combineren. We zien natuurlijk graag 
dat er zoveel mogelijk van de gewenste specialisaties en opleidingen 
gerealiseerd kunnen worden. We zullen daarbij ook Scaldis betrekken.  

 

Vergeet niet in je agenda zo 31 mei, 12.30-19.00 uur, te reserveren voor  het 40-jarig 
Jubileumfeest van DTZ. Nog niet opgegeven? Doe dat zo snel mogelijk via 
kalender@duikteamzeeland.nl  Zie de clubmail van 10 mei j.l. voor het programma.  En mocht je 
nog vergeten zijn je voor een bootduik op te geven: zie de kalender , grijp je kans en geef je snel 
op bij hoofdinstructeur@duikteamzeeland.nl  

 

Namens het bestuur,  

 

Dick Hoeksema, voorzitter@duikteamzeeland.nl  

 

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 

Mario de Wever 0118-471410 

Bert Kochler  06-55816289 

Harm Verbeek 0118-640275 

Ronald Stadhouders 0113-612441 

Erik de Been  06-14249633 

Henk Betlem  0118-629959 

* Nieuwe namen zijn toegevoegd in geel. 
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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  
Betty van den Berg 

3*  
3*  
3*  
3*  
3* 

0118 629 959 *)  
0118 616 532  
0118 471 410  
0118 633 348 
06-50599677 

 

*) = werkt in ploegendienst, soms overdag beschikbaar  
@ = doordeweeks beperkt beschikbaar  
)( = WEEKEINDEN NIET BESCHIKBAAR 
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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. 
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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 
 
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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Damir Zurub winnaar WK Onderwaterfotografie 

 

Damir Zurub uit Kroatië is vanavond wereldkampioen onderwaterfotografie geworden. Dit 
evenement vond tussen 21 en 25 mei plaats in Zeelan d. Bijna honderd internationale 
onderwaterfotografen doken het water van de Oosters chelde en het Grevelingenmeer in om 
binnen vijf verschillende categorieën dé perfecte f oto te maken. De fotoserie van Zurub 
werd door de jury het beste beoordeeld.  

Daarnaast was er succes voor de Nederlandse deelnemer Marco Heesbeen en zijn buddy Corné 
Bolders. Heesbeen ging naar huis met een gouden medaille binnen de categorie close-up met 
thema kreeft. “Fantastisch”, lacht Heesbeen. “Uiteraard heb ik ervan gedroomd om overall 
kampioen te worden, maar tegen de kwaliteit van Zurub was ik niet opgewassen. Toch voelt deze 
medaille ook geweldig, ik ben enorm trots!” 
 

Wereldkampioen Zurub ontving zijn prijs op het strand van Renesse uit handen van Juergen 
Warnecke, voorzitter van de visuele commissie van de CMAS. “Ik heb me hier heel serieus op 
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voorbereid en hard m’n best gedaan om de mooiste foto’s te maken. De omstandigheden waren 
voor mij uitdagend, maar ik ben ontzettend blij met het resultaat” aldus de trotse winnaar. Naast de 
eer wint Zurub ook een duikreis naar de Malediven. De zilveren medaille werd uitgereikt aan 
Fransman Stephane Regnier. Jose Antonio Garcia Garcia uit Spanje eindigde op de derde plaats. 
Een gedeelde vierde plaats was voor Nederlander Marco Heesbeen. Naast de overalltitel zijn er 
ook categoriewinnaars aangewezen. Een overzicht van alle resultaten kun je hieronder vinden.   

Overall 

1e plaats: Damir Zurub (CRO) 

2e plaats: Stephane Regnier (FRA) 

3e plaats: Jose Antonio Garcia Garcia (SPA) 

Categorie groothoek zonder model 
1: Stephane Regnier (FRA)  
2: Jonna  Bergstrom (SWE)  
3: Athila Bertoncini (ARG) 

Categorie groothoek met model 
1: Margit Sablowski  (DUI)  
2: Grega Verc (SLO)  
3: Damir Zurub (CRO) 

Categorie visportret 
1: Rui Bernado (POR) 
2: Luc Rooman (BE)  
3: Jose Antonio Garcia Garcia (SPA) 

Categorie macro 
1: Damir Zurub (CRO)  
2: Stephane Sandon (FRA) 
3: Athila Bertoncini (BRA) 

Categorie thema kreeft 
1: Marco Heesbeen (NED)  
2: Damir Zurub (CRO)  
3: Danja Klink (ZWI)  
 

 
Foto: de foto waarmee Damir Zurub goud won in de categorie Macro. 

Bron: www.onderwatersport.org 
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Verslag Grotduikcursus (GUE Cave 1) Mei 2015 

Dat het een spannende cursus zou gaan worden wist ik al wel, maar dat dat al ruim van tevoren 
echt concreet werd had ik niet kunnen denken. Twee weken voor de cursus kreeg ik namelijk last 
van mijn linkeroor. Na het duiken bleef er water achter in mijn oor zitten met de nodige irritatie. 
Balen, want zo zag ik wel erg op tegen de vele duiken per dag… zou dat lukken? Daarom toch nog 
maar even langs de huisarts gegaan die het nodig vond om mijn oor uit te spuiten. Dat hielp! De 
opluchting dat het niets ernstigs was, was maar van korte duur. Hierna moesten we vernemen dat 
de grotcondities opeens hard achteruit gingen, met name het zicht liep bij de meeste grotten terug 
van 20 meter of meer naar 5 meter tot geen zicht. Met daarbij ook nog eens een zeer sterke flow. 
De oorzaak was duidelijk; Net in de week voor de cursus was er in korte tijd nog nooit zoveel regen 
gevallen als de zeven jaar daarvoor. Het werd dus voor ons spannend of de cursus nog wel door 
kon gaan. Veel email verkeer tussen Harald van Centre de Plongee Souterraine (het verblijf tijdens 
de cursus) en John Kendall onze instructeur. Na maanden van voorbereiding zou het wel erg 
jammer zijn als we dit net op het laaste moment zouden moeten uitstellen.  

Uiteindelijk reden we toch op de geplande dag naar Frankrijk waar de weersvooruitzichten 
langzaam wat leken te verbeteren. Na een eerste kennismaking met John kregen we theorie en 
enkele dry-runs, oefeningen op het droge met de reel, plaatsen van arrows, cookies etc. Na deze 
voorbereidingen zijn we opzoek gegaan naar een geschikte grot voor onze eerste duiken. We zijn 
meteen begonnen bij een grot waar de ingang wat lastiger was dan de meeste andere in die 
omgeving. Voor de kleine ingang lag namelijk een ontzettend grote kei waar je jezelf over heen 
moest schuiven. Je flessen raakten daarbij uiteraard het plafond. Vervolgens lag je dan op een 
grindbed waar je je via een touw naar boven moest trekken. Eenmaal daar doorheen gekomen 
was je in de grot….. wauw, gelijk meters zicht! Deze grot zouden we gedurende de cursus nog 
heel vaak bezoeken vanwege het goede zicht in vergelijking tot de andere grotten in de omgeving.  
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Eén van de eerste dingen die mij meteen opvielen tijdens het duiken in grotten is dat je geen 
visueel besef hebt van diepte. Alhoewel je wel degelijk diepte maakt, blijft de afstand tot de grond 
en het plafond vaak hetzelfde. Het is je dieptemeter die dan toch laat zien dat je afdaalt of stijgt. Bij 
de eerste duiken had ik al meteen het gevoel van die vele filmpjes die ik op internet bekeken had, 
namelijk het gevoel dat je niet zwemt maar vliegt door het kraakheldere water. Maar echt relaxed 
was het nog niet, zoveel zaken om op te letten. Zo moet je heel bewust met je lamp schijnen en 
langzaam van richting veranderen als dat nodig is. Als je snel van richting veranderd, wat je 
normaal in open water doet, denkt je buddy al direct dat je iets kenbaar wil maken. Communicatie 
met je lamp is heel erg essentieel in een grot.  

Bij alle duiken konden we in ieder geval toch wel genieten van de heenweg. Juist op die heenweg 
moet je ook een zgn. mind map maken van de omgeving.  Daarbij probeer je alles te onthouden 
wat je tegen komt, zoals stukken stenen, gaten, de kant waar de lijn vast zit etc etc. Op het 
moment dat de afgesproken tijd voor de heenweg was verstreken of het moment dat een van ons 
zijn turnpressure had bereikt keerden we om en begon de “ellende”. In dit geval het doel van de 
cursus, namelijk het leren omgaan met alle soorten failures en/of combinaties daarvan. Zo werden 
vaak onze primaire lampen uitgezet (alsof ze dus defect gingen), waarna we moesten 
overschakelen naar onze backup lamp. Deze werd dan soms ook weer afgenomen, waarna je je 
tweede backup lamp moest pakken. In een enkel geval had John deze dan ook al stiekem 
weggenomen. Gelijktijdig met deze oefeningen hebben we ontzettend veel (nep)failures gehad met 
onze kranen en manifold. John hield op onverwachte (uiteindelijk niet meer zo echt onverwacht) 
momenten een spuitstukje bij je kranen waardoor je bellen achter je hoofd hoorde. Hier moest je 
dan op reageren en na conclusie de juiste kraan dichtdraaien en/of eventueel je isolator. 
Vervolgens was het dan de taak van je buddy om dit te controleren en eventueel te corrigeren. In 
sommige situaties was het dan noodzaak om lucht te gaan delen. In combinatie met de lamp 
failures zijn we zo diverse malen in de situatie beland dat we al lucht delend, zonder verlichting, via 
de lijn de uitgang moesten bereiken. Dat duurde soms zeker 10 minuten. 
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De essentie van alle bovenstaande oefeningen was dat je altijd de lijn terug moet kunnen vinden. 
Bij iedere (fout) situatie is het dan ook: ‘Stop, Stabilize and reference line!’. Oftewel, stil blijven 
hangen op de plek waar je bent, de lijn in de gaten blijven houden, denken en vervolgens de juiste 
actie uitvoeren. Als je daarbij de lijn niet terug kan vinden, heb je waarschijnlijk een probleem. 
Belangrijk is ook dat je bij alle acties de tijd neemt en stap voor stap uitvoert. Als je weet dat je 
altijd genoeg gas in je team hebt, dan krijg je ook uiteindelijk de rust om alles gecontroleerd uit te 
voeren. John onze instructeur was erg goed in staat om bovenstaande duidelijk te maken. Na 
iedere duik kregen we direct bij bovenkomst duidelijke feedback, zowel per persoon als per team. 
Een methode die consequent wordt gehanteerd binnen GUE.  

Helaas bleek dat ik bepaalde basisvaardigheden toch nog kan verbeteren. Bij het fixen van failures 
waarbij je stil moet blijven hangen, heb ik nog steeds de neiging om alsnog met mijn vinnen iets te 
bewegen waardoor ik niet stil genoeg op de positie kon blijven hangen. In buitenwater valt dit niet 
zo op doordat je vaak tegen de stroom in kan corrigeren, maar in grotten werkt dit anders. Verder 
bleek ik voor het zuivere zoete water niet goed uitgelood te zijn. Uiteindelijk bleek ik gewoon 
zonder lood te kunnen.  

Wat ik van tevoren zeker niet verwacht had, was het feit dat mijn (nieuwe) primairy lamp net niet 
genoeg focus had om mijn buddy in iedere situatie duidelijk te kunnen seinen. Bij elkaar heeft dit er 
voor gezorgd dat ik een provisional heb gekregen, oftewel ik moet binnen een half jaar de 
verbeteringen kunnen tonen om zo alsnog mijn brevet te kunnen verdienen. Beetje wrang want de 
specifieke grotvaardigheden gingen goed. Uiteraard jammer, maar het voelt niet als een hele grote 
teleurstelling. Ik heb immers een droom laten uitkomen en ruim 20 grotduiken kunnen maken en 
daarbij heel veel geleerd. Het heeft mij ontzettend scherp gemaakt wat ik automatisch meeneem 
met alle volgende duiken, zowel in een grot als in open water.  

Ondanks de provisonal heb ik wel toestemming, weliswaar met enkele beperkingen, grotten te 
mogen beduiken. In de twee dagen na de cursus hebben we dan ook nog samen vier mooie 
duiken gemaakt, zonder instructeur waarbij we ditmaal zowel de heen- als terugweg zonder 
‘failures’ konden genieten! 

Wordt wederom vervolgd (najaar)….. 

Leon Joosse 

 

Hierbij een korte impressie om te laten zien middels deze link: 

https://vimeo.com/129044284 
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Wat:  Dag rapport training Cave 1  

Instructeur: John Kendall 

Wanneer: 3-8 mei 2015 

Deelnemers: Leon Joosse & Barend de Lange 

 

Reis erheen 

geen probleem en rustige rit naar Blars. 

 

 

Cave 1 dag 1 
We zijn los in de lot! Ochtend start met ontbijt, kwark met muesli en een goede kop koffie. Daarna 
theorie. Over geschiedenis van grotduiken, lijnsoorten, limieten van cave 1, hoe je het zicht 
bepaald in de grot en type markeringen in de grot, etc, etc. 
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Het is snel 12:00 en lunch, lekkere boterhammen met omelet en kaas, augurkjes en salami, peer 
en een twix... Zonnetje komt door en insmeren maar! 

Middag eerst dry runs, we leren hoe met een reel omgaan, hoe te positioneren bij de lijn, wanneer 
waar en hoe cookies, wanneer en hoe een jumpline passeren.  Leuk! 

14:30 vertrekken naar het zwembad, superluxe zwembad, overloop tegen golfjes, instelbare 
temperatuur voor douchen.... 25m onderwater zwemmen..vink...en daarna 14 minuten zwemmen.. 
Borstcrawl, iets van 700m, ruim voldoende..  Vink. 

Na het zwemmen auto volgooien en 
naar Landenouse rijden.. 45-60min 
in de auto. 

Bij Landenouse aangekomen, een 
bak water met blauw water! Blauw, 
ja zo blauw als de zee (in Italië). 
Wauw!! Mooi en ik wil erin!! Blauwe 
poeltjes trekken me altijd enorm! Ik 
zie een trap naar beneden gaan en 
zeker 4-5m weg naar beneden 
gaan! Tof, hier gaan we morgen 
heen.  
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Daarna naar Ressel gereden, modder rivier en we zien waar je ingaat, eenvoudige ingang.. Water 
stroomt wel nog goed in de rivier en John loopt naar punt boven de opening, je ziet een gele lijn 
het water inlopen en een dik klimtouw van een boom naar beneden gaan. Midden in de rivier zie je 
een blauw stukje, daar komt het verse water uit de grot in uit.. Er is nog wat stroming! 

Avondeten is goed vooraf hartige pannenkoek, hoofd varkenshaas, salade, aardappel en ijs met 
vers en niet vers fruit en wafeltje toe. Goed te hebben! Ene verhaal over entry in Truffe is nog 
gekker dan het andere.... Helpt niet beste medegasten........ Had ongeveer beter nog een d7 en 
stage kunnen meenemen...  

Vanavond rommelt het nog wat (onweer), hopelijk niet teveel regen eruit! Morgen is het weer ok, 
hopelijk absorbeert de aarde deze paar mm zonder problemen, we gaan het morgen zien! 

 

Cave 1 dag 2 
We rijden naar Landenouse waar twee volle bussen met 
brandweermannen aan het oefenen zijn. Snel doorrijden 
dus... Naar ..... Truffe....... 

 

Truffe, die grot waar je mensen hoort die vastzitten, waar ik vannacht van gedroomd heb dat ik 
vast kom te zitten. Of wel erin maar niet eruit..... 10 minuten grind wegscheppen... Wat als... Wat 
als.. 

We starten in de pool die lekker helder is met valve drillls en s drill, masker wisselen naar 
backup.... En dan... We gaan de grot in. John gaat voorop. Eerst een steen, daar kruip je makkelijk 
overheen, daarna de restrictie.  Zoals aangegeven je gezicht in de gravel en stukje voor beetje 
naar voren.   Mijn tank tikt een keer de bovenkant aan, maar geen gedoe of gewurm en ik ben 
erdoorheen en dat viel mee! 
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Je komt in een grote grot wat wel 
donker is. We oefenen in de 
eerste 15m vintechnieken. 
Vooruit achteruit, helikopterturn, 
alles gaat wat "groot" bij mij en 
moet wat preciezer... Prima 
feedback.... We gaan de grot uit. 

Tijd voor lunch en mijn pak is 
volgelopen. Waardeloos, snel 
kijken waardoor en snel 
gevonden, John heeft een kit 
waarmee hij het snel fixed voor 
twee duiken.. Beetje ducktape 
erop en dat zou moeten werken. 

 

 

 

We krijgen op het droge de lamp en gas failures uitgelegd, veel is toch wel weggezakt na de 
tech2... Zeker als je het niet vaak oefent of extreem bij stilstaat...  Het moet precies gaan zoals 
uitgelegd.. Ondertussen rijden er 6 auto's van world of technical diving binnen. Gezinnen, 
zonnebaders en het ze gaan duiken... Met openwater setjes... Enkelflessen en vestjes... Serieus.... 
veel is prima, d7 rb's maar een enkele fles met een restrictie...damn, dan zoek je toch wel een 
risico op.  

Afijn, de wereld van technisch duiken komt weer het 
water uit en vertrekt naar de camping.. Wij gaan erin 
en ik mag de reel plaatsen, helemaal links 
aanhouden, niet te hoog (leerpunt) en vastzetten aan 
de primaire lijn.  Na 6 minuten start de duik en we 
mogen 10 minuten inzwemmen.. Rustig (nouja iets 
van 15 m/min) zwemmen we in en absoluut prachtig!! 
Supermooi van de ene kamer na de andere, links 
rechts, link boven onder....  Dan een dik klimtouw!  
Dat is het einde van de eerste sump na 140m. 
Tegelijkertijd geeft Leon aan dat ik wat snel ga en zie 
ik dat we moeten draaien. Duimpje omhoog en 
draaien maar!  Wat verwarring bij Leon, hij wil achter 
aansluiten, aangeven en we keren. 195 bar in de fles 
(25 gebruikt).  Niet snel erna gaat mijn lamp stuk, ik 
stop, stabiliseer en zie de lijn, wil mijn primaire lamp 
wegclippen maar bedenk dan dat ik eerst moet 
signaleren (Leon hang al voor me!) dus backup lamp 
pakken, aandraaien signaleren en primaire lamp 
wegclippen (met verkeerde hand)...  We gaan weer 
verder... 

 



 

De Luchtbel CLUBKRANT – 39e jaargang, nummer 5, mei 2015 

Leon zijn lamp stuk, ineens donker, ik draai, Leon signaleert niet lekker maar heeft vlot zijn backup 
lamp aan.. Lang leven heser! Wat een goed licht! 

Leon is nog steeds twee (was hij nadat mijn primaire lamp uitviel) en we gaan verder... Leon krijgt 
bubbels.. Ik komt er pas vrij laat achter en draai... Bubbels komen uit de left post en Leon is aan 
het worstelen... Hij gaat naar boven, schuift naar voren en het lukt niet... Ik denk, ga maar 
helpen....  Dus niet, John grijpt in, duwt me weg, Léon moet het fixen, niet aan kranen zitten zonder 
dat het gevraagd wordt.. 

Uiteindelijk draait Leon kraan dicht, vergeet te purgen, blijft bellen... Ik check wat hij ademt, draai 
kraan dicht purge, vastzetten van 1ste trap, open weer bellen. Weer dicht, vergeten te purgen, 
weer open weer bubbels... Mental note, fikken af van kraan waaruit hij ademt en purgen voor 
check of het vastzit. 

We gaan weer verder.... Ik krijg bubbels links... Stop reference stabilize signal en luisteren.. Het is 
links...ik draai dicht, vergeet te purgen en blijft bubbelen.. Dus draai de isolator dicht.... Leon gaat 
kijken, draait de isolator nog wat verder dicht en het blijft een unfixable left post...... We naderen de 
ingang en de kranen zijn weer open, tenminste ik voel John aan mijn isolator draaien... Hard 
draaien.. ik ga eerst door de restrictie, weer eenvoudig zonder gedoe, Leon volgt, daarna John.. 
Reel opgeruimd en evalueren... Tja..... 

Grot fantastisch! Echt prachtig mooi hoe dat links, rechts loopt, dit is erg mooi!    

Techniek, niet zo goed! 
Veel te veel 
rommeligheden, clippen 
niet netjes, signaleren 
niet netjes, isolator 
dichtdraaien fout, te 
snel ingrijpen ipv 
wachten... Kortom veel 
te verbeteren.. Had ook 
niet verwacht in dag 1 
in een restrictie grot te 
komen en gas storingen 
te krijgen... Is mentaal 
toch anders dan in de 
oceaan. Ook al is er 
meer dan voldoende 
gas! 

Terug aangekomen, 
valve gefixed, Harald 
had nog een onderdeel 
liggen, pak geplakt met 
aquasure en eten.  Eten 
was goed en nu 
simpeler schema 
maken van de valve 
failures....  
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Morgen Landenouse.. 

Cave 1 dag 3 
We starten met ontbijt en daarna naar Landenouse. Het waterpeil is gestegen, iets wat we niet 
verwacht hadden. Kleine bui van 2-3mm geeft toch wat verhoging.  

We gaan de pool in, John heeft 
eerst een touw gespannen door 
de bak heen (een soort 
vanglijn), stroming is voelbaar 
maar geen probleem om onder 
afdakje positie te houden. We 
doen een valve drill en een s 
drill en dan gaan we beginnen. 

 

 

 

Reel op de onderste sport van 
de ladder en daarna.... Ik dacht 
aan de mainline, dus Leon 
helpen met vastzetten, dus niet 
goed... Gevloek van John (tot 
zover het idee dat hij een rustige 
instructeur is, directions zijn 
duidelijk heel duidelijk......). Leon 

legt de lijn links van de ingang en daarna een bocht en naar de mainline (alleen terug naar buiten 
naar de mainline ipv haaks...). 
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We gaan de grot in en eerst naar beneden, wat steentjes, wat krap maar niet heel krap, wel veel 
flow.... Iets lastiger... Zicht is niet super, 5-6m denk ik... Entry is beter, wordt steeds slechter, voor 
ik op turnpressure kom tumb John de duik, zicht te slecht.. We gaan terug.. Ik op 2 Leon op 1. Mijn 
lamp gaat uit, Leon zwemt door.... Stop, stabiel, lijn vasthouden, backup pakken en signaleren. Ik 
wordt op 1 gezet en we gaan weer verder...  

Precies in de bocht aan begin waar de lijn middenhoog loopt gaat bij Leon iets lekken. 18 diep. Hij 
signaleert ik draai om en hij is begonnen met een valve te sluiten. Na vraag van Leon ga ik kijken, 
probeer 1x te fixen en besluit dat hij stuk is. (Was hij niet, maar die dingen moeten altijd twee keer 
gechecked worden voor ze weer ok zijn). En we besluiten dat Leon 1 moet worden... Maak een 
mooie fout door hem niet alleen ruimte te geven maar mezelf ook actief achter hem te plaatsen ipv 
te wachten.... Weer mis.. 

Leon komt aan bij de reel en gaat die losmaken... Damn weer ellende.... Dat moet nummer twee 
doen..... Dat beseffende gaan we verder en bij het losmaken van de reel begint bij mij de ellende te 
bubbelen.. Ik voorzie post links draai hem dicht, blijft bubbelen dus isolator dicht... Fout..... Eerst 
purgen...van backup....damn..... Vol met fouten en feedback komen we boven...  

Na wat babbelen gaan we opnieuw naar beneden, nieuwe duik... Ik eerst, reel mee, mooi stuk ijzer 
gevonden, aan vast gezet en we gaan duiken.. Ik ben nog geen 2 minuten in of tumb Leon de duik, 
turnpressure, dat is snel. We gaan naar boven, mijn lamp stuk, Leon zijn lamp stuk, komen in de 
entry terug en Leon raakt tangled in de lijn (raak=wordt), ik stop hem, maak hem los en we gaan 
naar boven, normale opstijging en gezellige feedback....  
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Water uit, opruimen, lunch, in de bus en rijden maar.. In het bos stoppen en we oefenen zero viz 
situatie en daarna lost diver. Samenvatten in de wetnotes.  
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Naar Harald en in de tuin nog wat oefenen met de valve 
failures. Zelf met de lijn en lost buddy theorie over 
gasplanning (eindelijk iets eenvoudigs) en deco (moeten we 
dat behandelen)... Dat was de dag....  

 

 Weer een lek in pak 
gezocht en gevonden 
(deze keer de neopreen 
sok op de hiel), geplakt 
en lekker gegeten: paela, 
gaspazosoep en 
sinasappelijs toe...   

Morgen weer Truffe, 
lekker, ondiep, niet te 
groot, super zicht en zal 
wel gas en licht failures 
worden.. Daarna zero viz 
en met beetje geluk lost 
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buddy.... Verwacht in de middag uitleg over lost line en oefening. 

De Ressel klaar beetje op geven andere duikers aan, de brandweer was er vandaag, dat betekent 
dat je erin kan komen.. Zicht 2-3m.. Dat is leuk voor donderdag op zijn vroegst, misschien in combi 
met Landenouse.... 

Nu nog in mijn hoofd valve failures nalopen, lost buddy en zero viz en morgen eens niet vergeten 
te: purgen, isolator check by buddy als reg stuk is maar niet blaast, lampkabel onder de longhose, 
reference de lijn.. Zucht... Worden nog lange drie dagen, heb er wel nog zin in.. 

Sidenote, dit is wel de lastigste gue cursus tot nu toe, misschien kwam fundementals in de buurt, 
tech1 en 2 zeker niet... Dpv helemaal niet. Alle drie eenvoudiger, beter te handlen en er ging 
minder fout bij mezelf, bij tech 1 heb ik, geen fouten gemaakt, bij tech2 1 beslissingsfout gemaakt.. 
Hier zit ik al op ..5...niets levensbedreigend maar wel fout... Hoe het komt, denk de grot en meer 
procedures die 100% foutloos moeten gaan en deze instructeur is strak.... De experience duiken 
bij tech zijn 100% leuk, hier is dat de helft . Het gaat net te snel, je hebt iets door en dan wordt de 
volgende hoop kennis erop gegooid.. Net genoeg tijd of net niet om allemaal te verwerken. 

Ben er wel zeker van dat als dadelijk een paar scenario's 100% goed gaan de reward groter is.. Nu 
slapen, morgen weer Truffe en voel dat als het vannacht goed zinkt morgen een paar dingen zeker 
goed gaan. 

Cave 1 dag 4 
Goed vandaag moet het dus anders.... Fouten maken is geen optie en met die instelling rij ik mee 
naar Truffe... Gas failures MOETEN nu foutloos gaan. Purgen van backup en proberen te fixen, 
fowcheck, lampkabel onder de longhose, don't fuck around Barend... 
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We komen aan en ik voel me een klein beetje misselijk, herken het als spanning voor iets 
belangrijks en lastigs. 

We gaan de poel in die lekker helder is, we zijn de eerste, bespreken o.a. het plan middels gue 
edge en we gaan het zien. Aangezien we drie duiken hebben gedaan en een shitload aan failures 
kan het zijn dat ik de volgorde bij sommige fout heb. 

Ik ga op 2, Leon op 1. Reel leggen duurt wat lang, minuut of 7, daarna de grot in, ik kan deze keer 
niet echt genieten van de duik in, sta te strak. We keren om en ik wordt nog strakker. Eerste 
failure, lamp van Leon stuk, goed gefixed team wissel en verder, tweede failure mijn lamp stuk, 
fixed en we gaan verder. Derde failure fixable left post, verder, backup lamp van mij stuk, team 
wissel en verder.  Leon fixable left regulator failure, en verder, mijn tweede backup lamp valt uit, 
ben dus zonder licht en aan de lijn, team wissel en ik wordt voorop gezet. Leon zijn lamp valt uit, 
we zitten allebei in het donker... 

We gaan in het donker naar de uitgang, duurt best lang en gaat niet zo snel.. We komen bij de reel 
en het is lekker licht in de Truffe van buiten... Mooi z'n lichtje naar buiten die de zon heet!! 

Tweede duik, doel ook een verloren buddy, we gaan naar binnen, komen aan bij einde van sump 1 
(volledig onderwater) bij het punt dat je wat smaller doorkan naar sump 2 of naar links in een gang.  
We keren en eerst weer een shitload aan gas problemen, switchen van automaat, links rechts, vier 
in totaal allemaal fixable. Dan de drill onze buddy Bob is verloren... 
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Eerst bepalen hoeveel gas nodig om uitgang te bereiken met twee man (dat is 40 bar) de huidige 
druk (dacht 170 bar) zoekdruk is 1/3 van 170-40 is 30 bar zoekdruk..we geven dit aan bij John, 
plaatsen een arrow richting buiten en zoeken maar (upstream). In de passage zie ik de lamp van 
bob en ik zet een arrow, ik zet mijn spoel eraan vast en vertrek naar Bob, alles ok, hoeveel gas 
heb je Bob, hij mag op 1 en ik twee. Precies op dat moment komen er twee teams uit sump 2 langs 
gezwommen, even opletten, ik heb net een struikeldraadje gelegd  gelukkig zinken die lijnen dus 
beetje slack. Ze passeren checken of we ok zijn en ik ben klaar met zoeken. Leon zoekt nog even 
verder en vind bob ook, we hebben nog een paar failures en vertrekken. 

Lunch, het gaat goed! De laatste duik van de dag.... We gaan weer binnen tot einde van sump 1, 
op de terugweg gas failures en nog meer light failures, deze keer een stuk dieper in de grot, ik ga 
voorop en bij iedere steen voelen hoe het zit en verder, Leon houd mijn arm vast en checked de 
stenen met snoopy loops aan de mainline niet. We komen bij de ingang en somehow zit mijn reel 
niet lekker vast aan de mainline, tenminste ik lijk hem te missen, terwijl ik zeker ben dat mijn hand 
niet open is geweest, ik denk dat de lijn van reel meer slack heeft gekregen. Ik voel actief terug en 
voel de reel. We gaan op de reel over, ik wissel het team naar de andere kant en we verlaten de 
grot. John komt achter ons aan met de reel.  

Einde duiken, ging allemaal best goed eigenlijk met mij. Leon zit nog wat te klooien met 
fundementals skills als dumpen op wing ipv deflator, trim, positie en bouyancy tijdens een failure. 
Ik heb blijkbaak een frogkick waar het einde naar beneden wijst.  Maar het belangrijkste geen 
fouten in procedures gemaakt, op 1 van de 8 flowchecks na (vergeten) . De rest waren 
optimalisatie dingen als een backup lamp geven om de team volgorde niet te hoeven aanpassen. 

Terug naar Harald, koffie, 
zooi drogen en lost line drill 
in de tuin... Dat viel me zeker 
mee, zat snel op de lijn 
(John heeft de Ressel 
nagebouwd in Harald zijn 
tuin) en vond de uitgang 
snel.  ik mocht nog een keer. 
Nu met handschoenen aan.  
Weer rondje draaien door de 
tuin etc..  Weer eerste keer 
raak met zoeken en op de 
lijn, voor de Ressel kenners 
ik zat bij de eerste t links en 
dan een stukje de grot in.  Ik 
plaats cookie upstream, vind 
een arrow en keer om. Kom 
bij de T, vind een arrow en 
besluit die te volgen... Zware 
twijfel of ik niet een cookie 
moest achterlaten waar ik 
vandaan kwam.. Niet 
gedaan arrow gevolgd en 
kom uiteindelijk bij de ingang 
uit. Cookie zou ik de volgende keer wel plaatsen, mocht de uitgang niet zijn waar ik hem 
verwachtte, was vergeten wat ik bij de t had gedaan, mocht ik terug moeten. 
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Leon heeft het pittiger, komt op een los segment 
lijn uit... Een kant een arrow en eoline andere 
kant eoline.. Besluit zijn eigen zoekspoel te 
gebruiken om bij de eol punt waar de arrow naar 
toe wijst verder te zoeken en komt op de main 
line uit, vind de uitgang. Maargoed in Mexico kon 
hij ook in een andere cenote uitkomen...  Geen 
vast recept, wel veel keuzes... Allebei eruit 
gekomen en morgen gaan we dit oefenen in de 
Ressel (zicht is beter geworden). 

 

Conclusie van vandaag, ben enkele 
demonen kwijt (het mfp demoon) en voel me 
comfortabel in het donker, het duurt lang, 
erg lang, ben blij als ik het licht zie, maar 
voel niets van onrust of stress. Ook de 
ingang Truffe is geen issue meer, ook al zit 
ik even vast, gewoon naar voren kruipen.   
Zie er nu ook niet meer tegenop om de lijn 
te zoeken. Of zoals john zegt,  keep you 
busy while dying. We gaan dus proberen de 
lijn te vinden, als het niet lukt jammer dan, 
als de tijd om is stopt het vanzelf.. Prima 
dag en zoals verwacht ik loop weer in de 
pas ipv continue een stap achter met fouten en oncomfortabel gevoel.  De grot is mooi! Leuk om te 
beduiken, kan er ook van genieten en ga lekker slapen.. Morgen dag 5. Dat is lost line en ik denk 
ook gas sharing zero viz exit. Ook leuk! 

Oja eten, prima weer, vooraf geitenkaas gebakken met spek, hoofd varkensvlees en aardappel 
puree en toe ijs met browny toe. Allemaal prima te hebben, net als de lunch, goede sandwiches, 
altijd iets zoets erbij en een stuk fruit.   
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Voor opleiding en in klein team prima locatie, vooral opleiding, geen gedoe met eten maken en 
kopen, je kan 100% focus op cursus, relax in de middag en geen gedoe met lunch regelen.  Vullen 
eenvoudig, flessen eruit volgende dag vol erin. Lijkt wel een tech cursus :-)  

Morgen meer, dag 5! 

Cave 1 dag 5 
 
Vandaag Ressel op het programma. We gaan naar de grot, krijgen nog uitgelegd hoe je zero viz 
donerend de grot uit moet komen en off we go. 
 
Het zicht in de rivier is slecht, erg slecht, we gebruiken de lijn om naar de grot te komen en zetten 
aan de boom onder water voor de ingang de reel vast. Onze lijn blijft rechts, de mainline links. De 
flow is erg goed merkbaar en maakt het lastiger en het zicht is zeker niet top. Je kan van de ene 
kant van de grot de andere kant zien met je lamp, wat het wel 9m maakt, maar door het stof in 
water voelt het als 5m en al die blokken helpt dan niet. Groot en weinig zicht... Dat is paranoia op 
de lijn! 
 
Ingaand zie ik rechts ineens een witte lijn.. Eugh..... Links is de mainline, ignore maar.... Als we 
hier dadelijk de tweede of derde duik de lost line drill gaan doen is dit pittig denk ik.. We keren en 
het feest begint... 
 
Lamp stuk, nog een lamp stuk en dan gaat het mis. Ik hoor bubbels en denk rechterpost, dus 
dichtdraaien, nog steeds bubbels, isolator dichtdraaien, denk geen bubbels meer. Buddy kijken, 
switch me naar mijn backup en mijn primaire is blijkbaar stuk. We gaan verder en ik hoor weer 
bubbels.... Stop, signaleer en ik denk links.. Buddy Leon om gas gevraagd en gekregen, hij kijken 
en hij vergeet te repareren van de linkerpost en gaat gezellig kijken wat er met de rechterpost is. 
Die is al stuk... Ik geef nog een keer aan, maar niet duidelijk genoeg.. Ondertussen stromen we 
wat heen en weer en de team positie wordt er niet beter op.... Zakken naar beneden!!! We gaan 
gezellig naar de uitgang, tenminste gezellig... John is niet blij.. Ik houd de slang verkeerd vast, 
moet mijn arm strekken ipv vasthouden naast het mondstuk (allemaal logisch), moet beter! Leon 
voert de s drill uit alsof hij zero viz heeft, hoofd in mijn oksel en we laten de reel liggen en komen 
boven... Wat een ellende......... 
 
John niet happy, wij niet happy... Team communicatie van automaat wisselen moet beter, positie 
houden moet beter, bouyancy 
tijdens failures moet beter, geen 
fouten meer maken.... 

We duiken weer onder, geen 
restrictie behalve gas en de 
eerste t. Zicht nog steeds 
mentaal ruk, maar ik kan wat 
meer zien van de grot (dat kost 
toch een paar duiken). We keren 
en mijn lamp valt uit, ik ruim de 
lamp niet goed op en John 
hangt het aan een rots vast, ik 
trek los en John laat me mijn eo 
cord zien... Aha.. Dat was 
suboptimaal.. Opruimen en 
verder... Verder failures met 
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lampen, gas en nu blind exit gas sharing, alles op de lamp gaat goed! We laten de reel per ongeluk 
liggen in de grot. 
 
Op naar Truffe, de lost line is geen fijne voor in de Ressel met dit zicht... Bij Truffe staat the world 
of technical divers weer klaar om hallo te zeggen... Sommige probeerde het maar (soms met een 
enkel 12 of 15 liter fles), het was onmogelijk om erin te komen.. Een andere technical wereld 
duiker was erin gekomen maar direct eruit, was veel te pittig en claustrofobisch.... We vragen 
hoeveel duikers er nog in zitten, drie, ja drie wat teams? Duikers.... Eugh... Oh nee ze zijn er 
allemaal uit.. Voor ons schieten nog een stel Slovenen erin met stages en scooter en entry zicht is 
0. Dat begint lekker. 
 
Afijn we gaan het water in, doel is de verloren lijn drill bij sump 1. We spreken af dat we minimaal 
100 bar overhouden om van einde sump 1 naar huis te komen (dat kost 20 bar dus zal wel 
loslopen). De poel is lekker donker, amper zichtbaar waar ik aan kan vasthouden, afijn boompje 
gevonden, lijn eraan vast door de restrictie,mmmm iets krapper en beetje schuiven en duwen... 
Plop erdoorheen reel vast en off we go.. 
 
Lekker stukje gezwommen en daar zijn we dan, bij einde van de eerste sump, Leon wordt als 
eerste geblinddoekt en mag gaan zoeken.. Dat is 30 minuten... Ondertussen scan ik de complete 
grot op iedere steen... Begin het fris te krijgen... Wonderbaarlijk vind Leon de lijn met zijn voeten. 
En gelukkig hij is klaar...goed gedaan!! Ik mag.. 
 
John neemt me mee en ik wordt drie gedraaid en gemangeld en op een uitsteeksel gezet.... Pak 
mijn spoel, zet die vast aan uitsteeksel wat taps toeloopt... Lijn,lijkt niet fris vast te zitten, nog een 
paar slagen en harder trekken... Nog niet goed, steen erbij gepakt en nu lijkt het stabiel te zijn... Ik 
ga naar achter en voel klei... Dat voelt bekend, bij de ingang van het einde van sump 1 een ligt klei 
links... Ik ga naar boven en jawel, mijn arm bovenwater.... Dat lijkt dan aardig op de ingang van 
einde van sump 1. Nog een stukje verder en ik voel een lijn aan de muur... Dit is hem denk ik.... 
Spoel eraan vastgemaakt (allemaal niet eenvoudig zonder zicht met handschoenen) cookie 
geplaatst en ik ben klaar,. 18 minuten... Pffff.... Duurde lang maar had gastechnisch meer dan 1.5 
uur kunnen duren en dat had hij ook gedaan (who will tell)... We zwemmen terug en onderweg 
vallen weer alle lampen uit, we gaan op de lijn verder.. Gaat lekker en snel en we komen boven na 
1:40... De restrictie is nadat dat team van 6 Slovenen met scooters en stages eruit is gekropen een 
stuk smaller geworden, ik zit even vast, schuif links en rechts en plop er onderdoor.. Volgende keer 
toch een beetje scheppen voor ik vertrek. We hebben het nu toch beetje fris....John is volledig 
volgelopen, zijn nekseal is te los... 
 
Terugrijden en weinig feedback.. Dat gaat goed.... We krijgen tussen 19:30 en 20:15 nog een 
lecture over geologie en daarna eten. Mexicaans, prima en veel... Daarna dit verslag typen en nu 
snurken.. Morgen final dag in de Ressel.. Verwacht iets beter zicht, alle mogelijke failures bij elkaar 
en dan klaar..... 
 
Conclusie voor mij van vandaag, geen catastrofale missers gemaakt, wel een paar optimalisaties 
en verbeterpuntjes... Communicatie is grootste punt, in de ogen kijken van de buddy en rustig en 
duidelijk communiceren! We gaan het morgen weer zien en hopelijk afsluiten met een pass.....  
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Cave 1 dag 6 
Vandaag laatste dag, de Ressel en alles moet nu kloppen. Na de goede laatste duik van gisteren 
ben ik optimistisch. 

 

We vertrekken en na 10 minuten zijn we er, de technische wereld is er weer en plant een diepere 
duik en wij doen ons ding. 

Plan van vandaag is voorbij de T en failures. Eerste stuk gaat goed, we kijken beetje rond, zicht 
voelt niet denderend maar schijnt 9m te zijn. Denk eerder 5m.. Maargoed mag de pret niet 
drukken.. Wat wel de pret mag drukken zijn de failures.  

We keren om en ik heb mijn manometer nog niet vastgezet of mijn primaire lamp gaat uit. Wissel 
etc,  Leon zijn lamp uit... Weer een lamp uit en dan raakt Leon een lamp kwijt (gejat/verloren). Dan 
komen de gas failures, hoop failures met wissels en uiteindelijk zit Leon zonder gas en we gaan 
naar buiten. Mijn laatste lamp gaat uit en we hebben weer een blind gas sharing exit.... Tering, niet 
te zuinig ver van de ingang en Ressel is niet extreem onhandig maar Truffe is handiger... We 
worstelen een tijdje, John geeft bij Leon aan over langer maken van arm. We komen buiten en 
gaan meteen naar boven met een beetje deco... Wat een duik weer! 

John absoluut niet blij, communicatie is nog niet duidelijk genoeg. Leon gaat beter maar bij de 
eerste duik zweeft hij toch naar boven tijdens een failure. Zicht en flow helpt niet!  
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Dit moet beter, ik raak wat gefrustreerd, wat kan en moet ik beter doen? Meer ruimte scheppen, 
duidelijker communiceren, rustiger communiceren en alles stop en stil zetten! Boterhammen 
opeten en focus focus focus, nog een kans!  

We duiken weer onder, deze keer bij de T linksaf.. Leuker en kleiner gangetje, beter overzienbaar. 
We keren om en pats natuurlijk weer de hele lichtshow en failure show. We blijven als team beter 
bij elkaar, zowel horizontaal als vertikaal, we communiceren duidelijker, signalen gaan duidelijker 
en failures worden meer smooth opgelost.  

Uiteindelijk raken we weer in zero viz terrecht aan de longhose en we worstelen naar buiten, in de 
worsteling (ik hang onder Leon omdat we verkeerd van kant wisselen) verlies ik onbewust mijn 
primaire lamp. Ik probeer wat gas in mijn wing te blazen maar geen effect.. Mm mijn right post is 
nog dicht, snel opendraaien. En we kunnen weer wingen.... We gaan verder en komen in de beetje 
zicht zone gelukkig!! Team positie herstelt zich.. 

We zouden aansluitend de bewusteloze duiker gaan doen. Tja mijn lamp is kwijt dus maar even 
niet. John en Leon plannen snel een recoveryduik en pikken mijn lamp 2 minuten zwemmen van 
de ingang op. We zetten hem vast met een t-wrap en klaar voor de bewusteloze duiker...dat gaat 
vrij eenvoudig en ik sleep Leon door de cavern zone van de grot als een sint Bernard een cognac 
vat door de bergen... We gaan naar boven en het wordt spannend heel spannend. Het examen 
volgt, goede vragen en goed te doen. En we bespreken het gezamenlijk. Geen score. 

Dan de feedback, dat gaat even anders, we moeten zelf zeggen wat we vinden dat verbeterd is die 
week, wat nog beter moet en hoe we denken dat te gaan doen. Ik start met wat verbeterd is;  
communicatie, rust in handelen, langer nadenken voor ik wat ga doen en afstand houden. Wat nog 
moet worden verbeterd is het gas sharing deel, blijven werken aan duidelijke en langzame 
communicatie en alles moet langzamer, ik heb de neiging sneller te zwemmen dan moet. Dat houd 
in dat ik op de weg naar buiten nog sneller moet zwemmen. Tja het voelt allemaal niet zo snel, 
maar point taken, ik duik niet alleen. 

Daarna wat we zelf vinden van ons optreden de afgelopen week en wat we ons zelf geven. Leon 
geeft aan provisional te verwachten, ik geef aan dat ik een pass verwacht. Daarna waarom, Leon 
motiveert en ik met de woorden "omdat ik voel dat ik klaar ben om c1 duiken te maken". John is 
het met onze analyse eens en zet me in het spectrum niet bij de sterkste pass kandidaten, niet bij 
de zwakste pass kandidaten maar ertussen, zeg maar normale pass. Maar geslaagd!!! Slechte 
cave condities hielpen niet mee gaf John aan en dat klopt denk ik wel... 

Ik vind het allemaal best, pass is pass en hetzelfde was ook met mijn fundementals cursus... Ook 
niet het sterkste optreden maar wel goed genoeg, t1 en t2 waren eitje, dpv was meer een 
workshop. Dan cave.. Tja weer erg lastig..... Zeker zo lastig als fundementals bij Sawyer en denk ik 
nog iets lastiger... Omdat de overhead er ook bij komt de eerste paar dagen.  

Morgen gaan we duiken, ik moet na twee dagen strak focus de liefde voor de grot weer gaan 
voelen en opbouwen omdat ik er dag 5 en 6 niet echt van genoten heb, eerst in Landenouse en 
daarna denk ik Ressel. Zondag schat ik in Truffe en daarna Rocamadoure bezoeken en souvenirs 
kopen. ... Dat is dan 7 dagen op rij duiken... Mooi geweest... First things first... Douchen slapen, 
ontbijt en duiken!!  

Het was een intensief, interessant en zeker waardevol avontuur deze C1 cursus!!!!  
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Bedankt:  
Leon; als mijn buddy, voor training, rijden en de fijne tijd 

John; voor de uitstekende cursus en er bovenop zitten; niet altijd leuk, wel goed en dat is bij 
grotduiken belangrijk! 

Harald en Monique van CPS; voor de uitstekende logistieke ondersteuning, eten, drinken en 
slapen! 

 

 

 

On the move for more 
adventures :-)  

 

 



 

De Luchtbel CLUBKRANT – 39e jaargang, nummer 5, mei 2015 

3* opleiding en WK stand-by duiker 

Eindelijk!! Het pasje voor 3* heb ik eindelijk in bezit. Het was nog even spannend of ik het ging 
redden voor het WK onderwater fotografie. Ik had me namelijk opgegeven als vrijwilliger. Zelf 
dacht ik meer aan hand en spandiensten, maar ze hadden me op de lijst gezet als Stand-by 
Duiker. Daarvoor was wel 3* brevet een eis. In overleg met Harm Verbeek hebben we alles eraan 
gedaan om het te worden.  

Een leuke leerzame opleiding! Ik had vorig jaar besloten om me meer te richten op het duiken op 
de Noordzee. Dat blijft trekken.... Waarom?? Geen idee, ik hou nou eenmaal van een uitdaging. 
Terugkijkend op mijn set heeft dat toch wel de nodige kosten met zich meegebracht.  

• Van een enkele eerste trap naar een dubbele eerste trap.  
• 15 liter fles of dubbel 7.... Na lang wikken en wegen toch maar besloten om een 300 bar 

dubbelset aan te schaffen,  
• Vest is vervangen door Wing. 
• Single tank adapter voor 12l fles op Wing. 
• 12 liter fles aanpassen naar dubbele kraan, 

want de octopus is komen te vervallen. 
• Loodgordel is verdwenen. Loodblok wordt nu 

vastgemaakt aan mijn dubbel set. 

Met veel plezier tijdens de 3* een specialisatie 
wrakduiken gevolgd bij GetWet over duiken op de 
Noordzee. Wat een energie krijg je van die 
organisatie. Afgelopen 17 mei een duikdag gehad in 
binnenwater met een aantal skills die je kunt 
verwachten bij duiken op de Noordzee. In- en uit 
reelzwemmen, Reddingsopstijging, Decoboei 
oplaten, Netten training in buitenwater, Gewonde 
duiker aan boord brengen, en natuurlijk het 
onderwaterscooteren. Fantastisch!   

 

Stand-by duiker voor het onderwater fotografie! Het WK begon 
donderdag middag met de openingsceremonie. De meeste 
vrijwilligers waren aanwezig tijdens de openingsceremonie. Een 
tocht van het Havenplein naar de Grote Kerk in Zierikzee. Onder 
aanvoering van kinderen met zelfgemaakte vissen en een 
salsaband was het een vrolijke stoet met vlaggen en deelnemers 
van alle deelnemende landen. 

Sommige deelnemers keken hun ogen uit. Het was markt op de 
het Havenplein. In de Kerk begon de officiele opening met 
toespraken van de voorzitters van CMAS en de NOB, de 
burgermeester van Schouwen-Duiveland en de openingsvideo. 
Foto's en teksten zijn terug te lezen op de site van 
http://www.netherlands2015.com. 
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's Avonds was in het Hotel een technical meeting met alle vrijwilligers. Hier werden de laatste 
puntjes op de i besproken en de bekendmaking voor de lokaties. Daarna naar Den Osse voor het 
inchecken aan boord van de Panda. Gezellig kennis maken en tot laat aan de bar met alle 
vrijwilligers die daar sliepen. De volgende dag was de testdag voor de lokaties Kerkweg en de 
Neeltje Jans. Roel, Astrid en ik zaten op de MS de Onrust. Roel was locatie manager, Astrid de 
oppervlakte coordinator en ik als Stand-by duiker. Er waren nog meer vrijwilligers op de functies 
EHBO- duikhulpverlener, nog een 2e stand-by duiker. Het was een goede team samenwerking, 
LEUK!  

Op de testdag ochtend waren de deelnemers aanwezig uit de 
landen: Kroatie, Finland, Zwitserland en Mexico. De een nog 
zenuwachtiger dan de andere. Tijdens de lunch gingen we 
terug varen naar Den Osse Haven. In de middag kwamen de 
landen Slovenië, Turkije, Argentinië en Brazilië aan boord. Als 
stand-by duiker hielp je met in en uit het water helpen van de 
duikers. Vinnen checken, brillen, camera's aangeven, etc. Je 
hebt contact met alle duikers. 

De eerste wedstrijd dag. Degene die aan boord kwamen 
waren dezelfde als op de ochtend van de testdag. Enig 
verschil, geen gesjouw meer met alle duikspullen na de Lunch. 
De groepen bleven aan boord. De boot voer naar een andere 
lokatie, Dreischor Gemaal. Net voorbij de windmolens. 's 
Morgens ging het nog redelijk met het weer. Het was bewolkt, 
wel droog. De deelnemers hadden wel moeite met de wind. 
Aan de boot werd een lange lijn bevestigd, zodat de duikers 
eenvoudiger aan boord konden komen via de ladders. Echter 
de wind was iets gaan draaien, duiker kwam vast te zitten in de 
lijn, etc.... Dus eindelijk werk aan de winkel voor de stand-by 
duiker.  

 

's Middags was de lokatie Dreischor gemaal. Daar draaide de wind eerst naar de dijk en later naar 
vanuit het noordwesten. De lange lijn waar ze weer om gevraagd was, lag in het verlengde van de 
dijk. De deelnemers waren de golfslag niet gewend. Dus wederom het water in voor de lange lijn. 
De deelnemers waren blij met deze lijn. Zo konden ze hun krachten sparen. Aan boord was het 
een gezellige boel, hier en daar een opmerking dat de winnende foto al is gemaakt..... 
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De tweede wedstrijd dag. Aan boord van de 
Onrust kregen we nu de anderen van de testdag. 
Het draaiboek voor de 2e dag was ongewijzigd. Het 
anker werd uitgegooid en de duikers gingen het 
water in. Het was een prachtige dag, veel 
zonneschijn, geen golven. De stemming was goed! 
Het was warm met je pak aan. Als stand-by duiker 
heb je het voordeel dat je kon zwemmen, snorkelen 
en genieten van het water. Duikers weer aan boord 
geholpen, het anker kon worden opgehaald. Helaas, 
het anker ligt nog op de bodem.... 's Middags 
teruggevaren naar Dreischor gemaal. Daar werden 
we vastgelegd aan de Tertius. Een van de andere 
boot met duikers. Ook daar lag de wind verkeerd 
voor de lange lijn. Het waren nu geen 10 duikers om 
binnen te halen maar 20... Dus wederom lekker 
zwemmen. Als je de reacties van de deelnemers 
hoorde, kunnen we als Nederland heel erg tevreden 
zijn over de organisatie van het WK. Het was een 
fantastisch evenement! 

Dag van de waarheid. Vandaag begon de dag met 
opruimen van de Panda en opbouwen van 
feestlokatie. Vlaggenmasten zetten, posters 
plakken, vliegerfestijn bekijken, maar vooral 
genieten van het WK. 's Middag was de openlijk jury 
in Neeltje Jans. De deelnemers werden hartelijk 
ontvangen door een haag van alle vrijwilligers. De 
deelnemers werden als eerste in de zaal toegelaten, 
toen de vrijwilligers, de mensen van CMAS, NOB, 
Marine, sponsors en als laatste de juryleden. De 
staande ovatie van de deelnemers was een 
kippenvel moment!! Daar hebben we het voor 
gedaan. Fantastisch. Hier en daar biggelden een 
traan van blijdschap of juist de ontlading van een 
mooi moment. De prijsuitreiking is overal op het 
internet terug te lezen. Daar zal ik hier dan ook niks 
meer over zeggen.  
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Het foto moment van alle deelnemers en vrijwilligers was leuk en ontspannend. De overall winnaar 
werd bekend gemaakt. Aansluitend was een groot feest in Renesse. Leuk om afscheid te nemen 
van alle deelnemers, foto's te maken en hier en daar adressen uit te wisselen. Fantastisch! 
Genoten en veel plezier gehad. Een dag later is het een roes waaruit je moet ontwaken......  

Betty van den Berg 

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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Uit het logboek van Chris de Mooij 

Sinds wanneer duik je en wat was je eerste duik? 
Voor het eerst snorkelde ik in Zuid-Frankrijk in de Middellandse Zee ergens in 1964, op vakantie 
met mijn ouders.  Toen al leek duiken mij fantastisch! 

Ik duik pas sinds augustus 2013, begonnen in Frankrijk met mijn "baptème" in het zwembad op de 
camping en meteen daarna in het Lac de la Selves in de Aveyron. Ik heb me toen meteen 
opgegeven voor de duikcursus daar, die begon op 15 augustus. Af en toe een beetje ingewikkeld, 
die technische termen in het Frans, maar we zijn er uit gekomen! Mijn instructrice was Helene, van 
de noordwest kust van Frankrijk.  

Hoeveel gelogde duiken heb je?  
Pfff... nog niet zoveel, volgens mijn logboek 11 :) ... 

Waar, in welke landen heb je zoal gedoken?  
Dus alleen nog maar gedoken in Frankrijk en Nederland, in Zeeland. 

Vertel wat over jouw meest bijzondere en dierbare duik uit je logboek 
De mooiste duiken tot nog toe waren die, waar ik snoeken van vlakbij zag, krabbenlarven, 
anemonen, een kreeft, mooi zeewier, oesters, een snotolf, kwallen in het lamplicht... Iedere duik is 
mooi. de diepste tot nog toe was tot 18 meter, maar daar zie je dus niks meer zonder lamp... Op 
twee en drie meter diepte is het veel mooier! 

Wat was je kortste of langste duik ooit en hoe kwam dat?  
Tussen de 28 en 51 minuten... De kortste omdat een mededuikster het koud kreeg. De langste? 
Mijn lucht was op! 

En tot slot welk waterdier 
heeft het meeste indruk 
op je gemaakt? 
Ik denk de kwallen... 
Prachtig in het donker bij 
lamplicht! Ik ben toch 
anders naar ze gaan kijken! 

 

 

 

Hartelijk bedankt voor de 
medewerking!! 

  



 

De Luchtbel CLUBKRANT – 39e jaargang, nummer 5, mei 2015 

Vullen 

 
Vorige week ging ik op Hemelvaartsdag een duikje doen.  

Voordat ik vertrok richting de Oosterschelde nog even vullen in onze nieuwe compressorruimte bij 
het Stadsgewestelijke zwembad. Met de auto naar het zwembad, het hek voor het 
zwembadpersoneel was open. Heel gemakkelijk parkeren aan de achterzijde van het pand, een 
klein stukje lopen en zo sta je in onze compressorruimte. Aansluiten en vullen maar. Direct daarna 
weer in de auto en op weg naar de duikplek. 

Wat een luxe, een eigen makkelijke toegankelijke compressor, binnenkort zelfs met nitrox. 

Blij met hetgeen we als bestuur voor elkaar hebben gekregen ga ik duiken. 

Een paar dagen later lees ik op de DTZ Yahoo een simpel berichtje van Betty. 

 

“Hallo, Ik ben vanavond om 20.30u flessen vullen.  

Mocht je je fles gevuld willen hebben,  je bent welkom. 

Groet Betty”  

 

Dat brengt me weer even met beide benen op 
de grond. 

We hebben leden en we hebben vullers. Niet 
elk lid is een vuller dus is het de bedoeling dat 
de vuller af en toe voor een ander lid zorgt dat 
er gevuld kan worden.  

Betty geeft daar mooi uitvoering aan, terwijl ze 
gaat vullen biedt ze ook een ander de mogelijk 
om te vullen. 

Goed voorbeeld doet volgen. 

Dus als ik volgende week ga duiken en dus ga vullen, slinger ik vooraf even een berichtje op de 
Yahoo. Misschien dat een ander dan ook mooi kan vullen. Als elke vuller dat nu doet dan kan elk 
lid gebruik maken van onze trouwe compressor. Als je als lid lucht nodig heb, gooi een bericht op 
de Yahoo, wie weet heeft er een vuller tijd. 

Binnen het bestuur hebben we afgesproken dat we dit jaar kijken hoe het vullen voor de leden 
loopt.  

Of vraag en aanbod op elkaar is afgestemd zonder daar hele ingewikkelde regelingen voor te 
bedenken. 

Met vriendelijke groet, 

Mario de Wever 



 

De Luchtbel 

Duik jij mee tijdens de Tour de France?

Op 4 en 5 juli is de Tour de France in Nederland. Na de
proloog in Utrecht rijdt het peloton op 5 juli richting 
Zeeland, waar wij graag promotie willen maken voor de 
duiksport! Doe jij mee?   
 
250 duikers te water 
Via de Brouwersdam komt het peloton Schouwen
Duivenland binnen. Ter hoogte van Scharendijke wille
we in het Grevelingenmeer samen met 250 duikers een 
vis afbeelden in het water. En niet zomaar een vis: 
iedereen krijgt een gele badmuts op, zodat het een echte 
Tour de France-vis wordt! Hierdoor vallen we voor de 
helikopters met camera’s lekker op en zi
miljoenen huiskamers te zien! 
 
Helikopterview 
Uiteraard hebben we niet de garantie dat de actie door 
één van de helikopters wordt opgepakt maar over het 
algemeen worden opvallende acties er wel uit gepikt en 
op de tv uitgezonden. De verwachting is
Brouwersdam rijdt. 
 
Deelnemen 
Wil je deelnemen aan onze Touractie dan kun je je aanmelden door een mail te sturen naar
wverdonk@onderwatersport.org. Na het aa
de actie. Uiteraard kun je na afloop van de actie op eigen gelegenheid een (avond)duik maken.
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Duik jij mee tijdens de Tour de France?  

Op 4 en 5 juli is de Tour de France in Nederland. Na de 
proloog in Utrecht rijdt het peloton op 5 juli richting 
Zeeland, waar wij graag promotie willen maken voor de 

Via de Brouwersdam komt het peloton Schouwen-
Duivenland binnen. Ter hoogte van Scharendijke willen 
we in het Grevelingenmeer samen met 250 duikers een 
vis afbeelden in het water. En niet zomaar een vis: 
iedereen krijgt een gele badmuts op, zodat het een echte 

vis wordt! Hierdoor vallen we voor de 
helikopters met camera’s lekker op en zijn we in 

Uiteraard hebben we niet de garantie dat de actie door 
één van de helikopters wordt opgepakt maar over het 
algemeen worden opvallende acties er wel uit gepikt en 
op de tv uitgezonden. De verwachting is dat het peloton rond 16:45 – 17:00 uur over de 

Wil je deelnemen aan onze Touractie dan kun je je aanmelden door een mail te sturen naar
. Na het aanmelden ontvang je meer informatie over de opzet van 

de actie. Uiteraard kun je na afloop van de actie op eigen gelegenheid een (avond)duik maken.
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17:00 uur over de 

Wil je deelnemen aan onze Touractie dan kun je je aanmelden door een mail te sturen naar 
nmelden ontvang je meer informatie over de opzet van 

de actie. Uiteraard kun je na afloop van de actie op eigen gelegenheid een (avond)duik maken. 
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Verjaardagen leden 

Juni 
1 Jeroen de Maat 

10 Marijke Croes 

10 Peter Veerhoek  

15 Andre Boogaard  

15 Frans Spoor 

16 Stefan Brom 

17 Sylvia Weenink 

21 Bert Kögeler 

22 Jaro van Waarde 

24 Marijke van Hoek 

28 John Carver 

29 Yolanda de Jong  

 

allen van harte gefeliciteerd! 
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Schelpen vormen inspiratiebron voor bunkers en 
verpakkingen   

Gelezen op Nu.nl, 18 mei 2015  

De vorm van 
zeeschelpen is zo 
geëvolueerd dat ze 
enorme druk kunnen 
weerstaan. Dit inzicht 
komt van pas bij het 
ontwerp van 
verpakkingsmateriale
n en van bunkers die 
mensen moeten 
beschermen tegen 
natuurrampen. 

Dat ontdekte een 
team van ingenieurs 
en natuurkundigen 
van de Indian Institute 
of Science en Rice 
University in Houston. 

Ze beschrijven hun onderzoek in het nieuwste nummer van het vrij toegankelijke vakblad Science 
Advances.  

De onderzoekers keken op heel kleine schaal naar de structuur en krachtverdeling in zowel een 
spiraal- als een waaiervormige schelp. Ze ontdekten dat de vorm van de schelp de krachten naar 
de buitenrand verplaatst, waardoor de kernholte en het weekdier dat daar huist beschermd zijn. 

Ook de groeven in de schelp verdelen de spanning, zodat de schelp niet barst. 

3D-print 

De onderzoekers maakten de schelpen na in kunststof 3D-prints en ontdekten dat de exacte 
schelp-kopieën twee keer zo veel druk konden weerstaan als een versimpelde imitatie van de 
vorm, waarbij de krachten minder slim waren verdeeld. 

De ingenieurs hopen dat mensen de uitgeëvolueerde schelpbouw kunnen toepassen op 
schelpvormig verpakkingsmateriaal of in architectuur voor bouwsels die veel kracht moeten 
weerstaan zoals bunkers. 

Door: NUnl/Marieke Buijs 

Dick Hoeksema 
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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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Veel publiek op open dagen KNRM 

Vol ongeduld drentelden de eerste bezoekers rond. Een half uur voor de deuren van het KNRM-
reddingsbootstation Westkapelle open gingen, zijn ze al aanwezig. 

 

“Die belangstelling groeide fors naarmate de dag vorderde. Peter Neve van het KNRM-station 
schat dat er tussen de 1500 en 2000 mensen naar het Westkapelse station trokken. Het was 
geweldig. We zijn meer dan tevreden. Ze kwamen vanuit de binnenlanden, van Nijmegen tot 
Groningen, een kijkje nemen.” ” Zo’n 450 mensen maakten een rondvaart met reddingsboot Uly. In 
het gebouw stonden diverse kraampjes, zoals die van de Vlissingse 
Modelscheepsbouwvereniging.” Met deze woorden geeft de PZC van 4 mei een prima beeld van 
de open KNRM-dag in Westkapelle. In Nederland zijn er maar liefst 45 van deze stations, draaiend 
op de inzet van vrijwilligers en de bijdragen van donateurs.    

 

Op één belangrijk onderdeel  is het PZC-verslag echter onvolledig. De krant laat namelijk 
onvermeld dat van de kraampjes er ook één ingericht was door Duikteam ‘Zeeland’. Terwijl de 
KNRM mensen boven water haalt, duikt DTZ met mensen juist onderwater. Een niet onbelangrijke 
aanvulling lijkt ons. 

De kraam was prachtig en functioneel ingericht met de eigen DTZ-vlag en flyer, documentatie van 
de NOB, diverse duikattributen en als decor op de achtergrond de mooie, nieuwe DTZ- banners. 
Dick Hoeksema en Rob Plasse zorgden voor de bemensing, ’s middags versterkt door Betty van 
den Berg. De banners zijn samengesteld door Betty met foto’s van Roel van der Mast.  
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We trokken veel aandacht en kregen 
veel belangstelling.  Ook een aantal 
DTZers toonde zijn belangstelling. 
Leuk! Met diverse bezoekers hadden 
we een goed gesprek. Ontroerend 
was het verhaal van de dochter van 
de oprichter van collega-
duikvereniging ‘Dolfijn’ (51 jaar 
geleden), die ook altijd graag heeft 
willen duiken, maar van duiken altijd 
hoofdpijn krijg en daar dus van af 
moest zien. En van die stoere, oude 
zeebonk die het toch niet zag zitten 
eens onderwater te gaan. En van dat 
jongetje van 10 dat na de 
zwembadlessen niet kan wachten de 
Oosterschelde in te duiken. .. enz. 
enz. 

 

Maar…. toen het dan aankwam op het noteren van naam en e-mailadres bleek vaak iemand te 
wonen in bijv. Eindhoven of gaf een geduldige luisteraarster aan uit Dortmund te komen en in 
Ferien te verblijven in een huisje in Domburg. Dat schoot dus niet op… Per saldo heeft Rob toch 
vijf serieuze gegadigden weten te noteren, waarvan we een drietal als kansrijke nieuwe DTZ-leden 
zien. Met de toezegging hen op de hoogte te houden en uit te nodigen voor de eerstvolgende 
introductieduiken. Verder heeft onze aanwezigheid zeker bijgedragen aan de naamsbekendheid 
van DTZ onder de bezoekers, ook die uit Zeeland, en, ook belangrijk, aan het verstevigen van 
onze banden met de KNRM. We hebben toegezegd voor onze volgende introductieduiken de 
vrijwilligers van de KNRM via Peter Neve apart een uitnodiging te sturen.   

Kortom: het was een geslaagde dag, leuk om te doen en ook wij zijn tevreden.   

 

Betty van den Berg, Dick Hoeksema en Rob Plasse 
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Alle informatie over duiklocaties in Nederland in é én overzicht: 
help jij mee? 

Ga jij regelmatig naar een duikplaats bij jou in de  buurt? Kun je andere duikers uitleggen 
wat er zo mooi aan is? En weet je alles van de faci liteiten rond de stek en de flora en fauna 
onder water? Dan zijn we benieuwd naar jouw mening!  

Jouw mooiste duik  
We verzamelen per duikplaats 
namelijk informatie over wat je hier 
als duiker kunt beleven. Deze 
informatie komt onder andere op 
onze website. Wie weet wordt jouw 
beschrijving van ‘je mooiste duik bij 
deze duikplaats' ook wel op de site 
opgenomen! Uiteraard plaatsen we 
daar ook een linkje naar de site 
van je vereniging/duikschool bij. 

Drie symbolen  
‘Van de duiklocaties in Zeeland 
hebben we heel veel informatie,’ 
vertelt Desmond van Santen, 
beleidsmedewerker bij de NOB. 
‘Dit willen we gaan uitrollen naar 
heel Nederland, zodat ook daar 
een goed overzicht van ontstaat.’ 
Net zoals bij de duikstekken in 
Zeeland gedaan is wordt de 
informatie van de duiklocaties 
verwerkt in drie herkenbare 
symbolen. ‘Op die manier kun je 
snel en makkelijk aflezen wat je 
van de duikplaats kunt 
verwachten.’ 

Tien minuten  
Let op: we verzamelen informatie 
over alle Nederlandse 
duikplaatsen, met uitzondering van 
de duikplaatsen in Zeeland. Die 
hebben enthousiaste vrijwilligers 
namelijk een paar jaar geleden al 
in kaart gebracht. Het invullen 
van dit formulierduurt ongeveer tien 

minuten. Alvast bedankt! 

Vul de enquête in.  

Bron: www.onderwatersport.org  

  



 

De Luchtbel 

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 
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komen te staan. 

 

 

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

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

@duikteamzeeland.nl  



 

De Luchtbel CLUBKRANT – 39e jaargang, nummer 5, mei 2015 

 


