
 

De Luchtbel CLUBKRANT – 39e jaargang, nummer 6, juni 2015 

 

Inhoudsopgave 

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

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

Van de voorzitter: DTZ in de etalage ................................................................................................................. 3 

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

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

Bezoek aan het hyperbaar centrum, ADRZ Goes ............................................................................................. 6 

Emailadressen Duikteam Zeeland ..................................................................................................................... 8 

Van de oudsecretaris ......................................................................................................................................... 8 

Verjaardagen leden ......................................................................................................................................... 10 

Raad van State vernietigt vergunning stort hoogovenafval ............................................................................. 11 

Bootduik Sint Annaland, .................................................................................................................................. 13 

Spanjaarden tussen de mosselen ................................................................................................................... 16 

Noordzee training ............................................................................................................................................ 19 

Colofon............................................................................................................................................................. 22 

  



 

De Luchtbel CLUBKRANT – 39e jaargang, nummer 6, juni 2015 

Van de redactie 

Op de voorkant: Een foto van zomaar een woensdagavond clubduik. Gezellig kletsen vooraf en grootse 

verhalen achteraf, wat we gezien hebben of helaas gemist hebben. Iedere week wordt bekend gemaakt 

waar we de volgende week gaan duiken. Ronald of Jack zorgt dat het bekend wordt via de Yahoo-group. Op 

het moment is het getij niet eens met onze club tijden. Of het is te vroeg of juist heel laat op de avond. 

Maar wanneer de tijd het toelaat, gaan we ook weer getijden duiken maken. 

Beide 1* cursisten zijn klaar met hun opleiding. Ron en Daan gefeliciteerd! Daan, geniet volgende week van 

je wel verdiende duikvakantie in Egypte.... Op naar de 2*! 

Van de 3* cursisten is nog niet iedereen klaar, we houden jullie op de hoogte. 

Duikteam Zeeland heeft een eigen Facebook pagina. Je kunt Duikteam Zeeland taggen, delen, noemen, 

liken, etc.... Het begint een levendige reclame te worden. We hebben momenteel 87 vrienden, wekelijks 

komen hier nieuwe Facebook-vrienden bij. Dus wanneer je Duikteam Zeeland toevoegt in je tekst, lezen 

vele Facebookers ons berichtje. Houd hiermee rekening.... =) De dames van de Luchtbel kunnen berichten 

of teksten aanpassen of verwijderen, mocht je hierover opmerkingen hebben, geef het door. 

De volgende Luchtbel is een combinatie van juli en augustus. Kopie kan ingeleverd worden tot vrijdag 21 

augustus 2015 via luchtbel@duikteamzeeland.nl 

Duikse en veel leesplezier! 

Yolanda de Jong, Marian Roos en Betty van den Berg  
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Van de voorzitter: DTZ in de etalage 

 
Foto’s Marjon Jobse, Mathilde Matthijsse, Sylvia Weenink en Dick Hoeksema 

 

Kun je je dat voorstellen? Leuke duikjes 
gemaakt in Australië, de Caraïben of Egypte 
en dan niet weten dat er in Zeeland zoiets 
bestaat als Duikteam “Zeeland”? Nee hé? Wij 
ook niet. Maar inmiddels weten we beter. “We” 
= Betty van den Berg, Rob Plasse, Jack Colijn, 
Ronald Sturm en ondergetekende. Na onze 
presentatie op de KNRM-reddingbootdag van 
2 mei kregen we de smaak te pakken en onder 
het motto “onbekend maakt onbemind” hebben 
we vervolgens onze vlag en banners geshowd 
op de Karolingenmarkt in Souburg (30 mei) en 
in het Southpark Festival  van Middelburg (20 
juni). Er waren diverse leuke gesprekjes met 
allerlei belangstellende bezoekers. In totaal 
konden we 20 namen en adressen noteren  
van mensen die graag willen horen wanneer 

DTZ weer proefduikjes organiseert. Wat meer 
vlees en spek op de botten van DTZ is 
welkom. Laten we hopen dat de presentaties 
het gewenste effect gaan hebben. 

Van de Gemeente Middelburg ontvingen we 
de uitnodiging om als sportaanbieder samen 
met de gemeente 
sportkennismakingsactiviteiten (ska) te 
organiseren voor de doelgroep 23+ en 55+. 
Binnen de maanden september en oktober 
mogen we zelf tijd en plaats bepalen. Als 
bestuur vinden we dat we ook deze door de 
gemeente gesubsidieerde promotiemogelijk-
heid met beide handen aan moeten  grijpen. 
Deze sluit immers perfect aan bij onze  andere 

promotieactiviteiten. Voor het begeleiden van 
de introductieduikjes zal de TOC t.z.t. een 
beroep op de leden gaan doen. Je hoort er 
nog van… 

Wat is er veel gebeurd afgelopen maand.  Met 
de beelden van de WK onderwaterfotografie 
nog op onze netvliezen, vierden we op 31 mei 
ons 40-jarig jubileumfeest. Wat was dat leuk 
mensen! Aan mij de twijfel-achtige eer op de 
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wankele loopplank als eerste in het zilte nat te bijten. Menig DTZ-lid heeft als souvenir een 
verrekte spier of gekneusde ribbenkast (beterschap John!) overgehouden. De lucht stond op  
regen en de kans op een zonnesteek was tot 0 gereduceerd. Maar dit mocht de pret niet drukken, 
of misschien was het daarom juist wel zo leuk. De barbecue van de familie Sturm tot besluit was 
voortreffelijk. Jack Colijn, Marjon Jobse, Roel van der Mast en Ronald Sturm heel hartelijk dank 
voor de organisatie en Sylvia Weenink voor de fraaie fotoreportage op Facebook! 

Op 28 mei bezochten we het hyperbaar 
centrum in Goes. Het was opmerkelijk om te 
ervaren dat de oren veel sneller op een 
drukverhoging van de lucht in de druktank 
reageren dan bij eenzelfde drukver-hoging bij 
een duikje in water. Een leerzame ervaring. 
Dank voor de organisatie Betty! 

Op 21 juni staken we van wal met de boot van 
Erik Veerhoek, de eerste bootduik van het 
seizoen. Zelden zulke grote sponzen gezien 
als op duikstek 73 onder de kust bij Sint 
Annaland. Voor DTZ-duikers met minimaal een 
2*-brevet zijn onze bootduiken echt een 
aanrader. Een unieke kans eens te duiken op 
plekken waar je anders niet zo gemakkelijk 

komt. Nog niet alle bootduiken in de duikagenda zijn voltekend, je kunt je nog opgeven bij Erik 
Veerhoek. Zie de duikagenda. Je kunt daarbij wachten tot de volgende aankondiging, maar pas 
op: OP = OP! Dank Erik! Je bent een goede duikschipper. Vele DTZers hebben al de weg naar 
onze eigen compressorruimte gevonden. Nog deze zomer hoopt Marco Collignon het tappen van 
Nitrox geregeld te hebben.  Het is even puzzelen om een Nederlandse leverancier te vinden die 
ook het onderhoud voor zijn rekening kan nemen, maar het gaat lukken. Dank aan de Nitrox-
commissie die Marco daarbij ondersteunt.  En dan op naar de 300 bar-compressor met buffer… 

Zou ik bijna vergeten te vermelden dat onze buitenduiken op de woensdagavond weer een 
goedbezocht, gezellig clubgebeuren vormen. Deze zijn er voor alle DTZ-leden, inclusief de leden 
in opleiding. Na afloop van een duik wordt democratisch overlegd waar de woensdag  daarop 
wordt gedoken, waarna de uitkomst  op de DTZ-mail wordt gezet zodat ieder aan kan schuiven. En 
er blijkt op de woensdagavond regelmatig wat te vieren… ☺ 

Tot aan de waterkant! 

Namens het bestuur, 

Dick Hoeksema, voorzitter@duikteamzeeland.nl  
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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 
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 

 

Mocht aan het eind van het jaar blijken, dat een vuller minimaal tot geen gebruik heeft gemaakt 
van de compressor, word deze verzocht zijn sleutel in te leveren. 

Dit omdat er meer gegadigden zijn dan sleutels. 

Indien mogelijk even op de yahoo plaatsen mocht je zelf gaan vullen, zodat een ander de 
mogelijkheid heeft om aan te sluiten. 

 

Marco Collignon 

Uw materiaalcommissaris. 

 

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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Bezoek aan het hyperbaar centrum, ADRZ Goes 

Na een afwezigheid van 9 jaar in de duiksport, had ik mijn eega beloofd de eerste duik voorzichtig 
aan te doen. En al zeg ik het zelf, het was een voorbeeldige duik: een perfect emmerprofiel naar " 
10 meter " voor iets minder dan een half uur. Dat ik deze duik in overhemdje en spijkerbroek deed 
zonder een druppel water op me te krijgen lag minder voor de hand. De “duik” was dan ook niet in 
het mooie open water dat onze provincie rijk is, maar vond plaats tijdens een bezoek van onze 
vereniging aan het hyperbaar centrum in het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) in Goes. 

Maar om bij het begin te beginnen: 
ondanks dat het ziekenhuis op een 
steenworp van mijn woning ligt, 
presteerde ik het om te laat binnen te 
komen in de ruimte van het MCHZ of 
Medisch Centrum Hyperbare 
Zuurstoftherapie zoals het voluit heet. De 
presentatie van oprichter en medisch 
directeur van het MCHZ, dokter Tjeerd 
van Rees Vellinga, was net begonnen. 
Iedereen zat geboeid te luisteren naar de 
geanimeerde presentatie van dokter 
Tjeerd, over zijn rol als arts bij het 
hyperbaar centrum en zijn ervaringen bij 
het boren van de Westerschelde tunnel. 
Na een korte toelichting over de vijf typen 
aandoeningen die in aanmerking komen 
voor een behandeling in het hyperbaar 
centrum (complexe wonden, chirurgie, 
bestralingsletsel, infecties en 
duikongevallen) werd dieper ingegaan op 
de theorie van duikongevallen en de 
praktijkgevallen die behandeld zijn in het 
MCHZ. Als voorzitter van de Nederlandse 
Vereniging voor Duikgeneeskunde toonde 
dokter Tjeerd zich uitermate deskundig op 
het vlak van duikongevallen en nadat de 
presentatie was afgelopen was er ruime 

gelegenheid om vragen te stellen.  

Na een drankje en een koek mocht de eerste groep in de hyperbare tank plaatsnemen. Bij het 
betreden van de tank kreeg iedereen een ballon om te zien hoeveel de lucht onder druk samen 
wordt geperst (en ook weer expandeert op de terugweg). Terwijl de tank onder druk werd gezet 
kon de rest van ons gezelschap het verloop van de “duik” volgen op het bedieningspaneel en 
vragen stellen aan operator Joost Verkerke die de apparatuur bediende.  

Joost was zelf ooit behandeld in de hyperbare tank toen hij na een duik 
decompressieverschijnselen kreeg. Nadat hij zijn opleiding had afgerond solliciteerde hij bij het 
MCHZ en werkt er nu als operator/begeleider, een echte ervaringsdeskundige dus… Ondertussen 
werden er door de “patrijspoortjes” volop foto’s gemaakt van de buddy’s in de tank, die het al 
behoorlijk warm kregen. De lucht in de tank warmt namelijk op door de toenemende druk 
(vergelijkbaar met een persluchtfles die gevuld wordt).  
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Na krap een half uurtje mocht de eerste groep eruit en mocht de rest de plaatsnemen in de tank. Al 
snel merkten we dat we veel moesten klaren toen de druk langzaam opliep, heel veel klaren zelfs. 
Om een halve meter waterkolom aan druk te overbruggen moest ik ongeveer zes keer klaren, 
terwijl ik in het water met een vrije afdaling naar tien meter met vier a vijf keer klaren de bodem wel 
bereik. Gelukkig werd de noodzaak om te klaren minder naar mate we " dieper” kwamen net als bij 
een gewone duik.  

In de tank was ook een emmer met water geplaatst en iedereen die zijn duikcomputer had 
meegenomen kon deze in de emmer leggen en het verloop van de duik 
volgen. De meeste computers gingen gelijk op maar de computer van Marcel 
bleef consequent 1,1 meter achter op de rest. Waardoor de vraag rees of hij 
nu al zijn duiken moet corrigeren in zijn logboek ;-) ?  

Nadat iedereen weer " boven water " was, was er nog gelegenheid voor een 
versnapering en werden verhalen over diepe duiken en decompressie 
uitgewisseld. Al met al een gezellige en leerzame avond, met een aparte 
ervaring die me lang bij zal blijven, maar die me ook weer aanspoort om echt 
het water in te gaan, want er gaat toch niets boven het zilte nat. 

 

Ron. 
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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 
 

Van de oudsecretaris 

Vorige week (27 mei) was ik op bezoek bij Chris de Mooij in Oost-Souburg. Jullie kennen hem als 
relatief nieuw lid die zich in de laatste Luchtbel heeft voorgesteld in de rubriek “Uit het logboek van 
…”. 

Chris is vanaf 1 juni de nieuwe secretaris van Duikteam Zeeland en vorige week heb ik het 
secretariaat overgedragen. Als verse pensionado met een analytische werk achtergrond is hij 
volgens mij de juiste persoon om (samen met de andere leden) het dagelijks bestuur van Duikteam 
Zeeland te vormen. 

Daarnaast denk ik ook al te weten dat hij me op een ander punt kan opvolgen. Tijdens de 
overdracht viel mijn oog op een goed gevulde boekenkast met heel veel boeken van het genre 
fantasy. Dus is er nog eens de behoefte om een compleet gefantaseerd verhaal in de Luchtbel te 
zetten, dan weet Chris dat zeker te doen denk ik zo. 

Waarom zou dat dan nodig zijn? Misschien is dit wel het moment om iets op te biechten! 

Toen we met DTZ in een periode zaten waarbij het voor een groot deel ging over negatieve dingen 
kreeg ik de behoefte om wat luchtigs in te brengen. Toen heb ik een aantal keren een anoniem 
stuk geschreven met enkel onzintekst. Onder het kopje “Onder de bel” 

De laatste tijd gaat het bij DTZ gelukkig weer over positieve zaken, dus is er ook geen reden meer 
voor een onzinverhaal. Dus die verhalen zijn daarmee uitgestorven. 

Dat opgebiecht te hebben hoop ik dat Chris in zijn secretarisperiode geen onzinstukjes hoeft te 
schrijven, want dat betekent volgens mij dat het leuk blijft. 

De laatste (bijna) vier jaar ben ik met veel plezier met Marco, Rob, Erik en later ook Dick als 
bestuur aan de slag gegaan voor Duikteam Zeeland. Regelmatig heb ik jullie per mail of in de 
Luchtbel platgewalst met berichtjes of vergaderstukken.  

Frans Spoor heeft me eens verteld dat ik meer moet gaan duiken in plaats over duiken te praten 
en dat ga ik dan ook doen. 

Het gaat jullie en onze vereniging goed!!!! 

Mario de Wever 
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Verjaardagen leden 

Juli 
3  Toni Tosutovic 

4  Kees Glas 

11  Jack Colijn 

11  Leon Doene 

30  Jim Shelton 

 

allen van harte gefeliciteerd! 
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Raad van State vernietigt vergunning stort hoogovenafval 

De vergunning die de Provincie Zeeland aan Rijkswaterstaat heeft verleend voor de stort van 
staalslakken - hoogovenafval met daarin zware metalen en afvalstoffen – is vandaag door de Raad 
van State vernietigd. Dit gebeurde naar aanleiding van de beroepsprocedure die wij samen met 
Stichting de Oosterschelde zijn gestart. 

 
Onvoldoende onderzoek 
‘Wij zijn blij met deze uitspraak,’ aldus voorzitter van de NOB Jack de Vries. ‘Dit betekent dat de 
Raad van State de procedures rondom de stort van staalslakken op deze manier afkeurt. Volgens 
de Raad van State is er onvoldoende onderzoek gedaan naar de gevolgen van de stort. Naast dat 
er voor dit gebied een nieuw besluit moet worden genomen, betekent dit ook dat in de toekomst 
altijd vooraf onderzoek gedaan moet worden.’ 
Nieuw besluit 
Wat dit nu concreet betekent voor de (duik)locaties waar al gestort is, is nog onduidelijk. ‘De Raad 
van State heeft alleen de huidige gang van zaken afgekeurd en aangegeven dat onderzoek 
noodzakelijk is. De Provincie Zeeland moet dus een nieuw besluit nemen,’ vertelt De Vries. 
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Staalslakken: nauwelijks bescherming voor onderwaterleven 

 
Naast dat de staalslakken zware metalen en afvalstoffen bevatten, bieden staalslakken weinig 
bescherming voor onderwaterleven. ‘Staalslakken zijn klein en compact, waardoor het moeilijk 
overleven is voor onderwaterleven. Een laag grote brokken breuksteen over de staalslakken zorgt 
ervoor dat bijvoorbeeld kreeften weer een schuilplek vinden en terugkomen. Hierdoor zal het 
onderwaterleven een stuk sneller herstellen.’ 
Constructieve oplossing 
Volgens De Vries is het van belang dat ook in de toekomst de onderwaternatuur beschermt en 
behouden blijft. ‘Daarom blijven wij ons inzetten voor een constructieve oplossing samen met alle 
partijen.’ 
 
Foto's: Ron Offermans. De foto's tonen een gebied voor en na de staalslakkenstort. 
Bron: www.onderwatersport.org 
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Bootduik Sint Annaland, 

Op zondag 21 juni was de eerste bootduik van het seizoen met de boot van Erik. 

De dag begon met ontbijt op bed want het was vaderdag voor mij de tweede keer maar voor het 
eerst had mijn dochter iets geknutseld.  

Daarna spullen inpakken en koffie zetten en broodjes smeren voor de rest van de dag. Om 10.45 
werd ik op gehaald door Marjon en via Waterworld arriveerden we iets voor 12 uur bij Erik zijn 
mossel kwekerij.  De rest was er al dus ik had de eer om een stukje over de dag de schrijven en 
Marjon zou de foto’s doen. 

Na een bakje koffie van Mario hebben we onze spullen opgetuigd en onze pakken aangetrokken, 
want op de boot omkleden dat word het niet. Alles aan boord gelegd en varen maar. 

Toen zijn we de Zijpe overgestoken waar flinke golven stonden die af en toe over de boot heen 
sloegen waardoor we al lekker nat waren voordat we gingen duiken. Na een half uurtje kwamen 
we aan bij Sint Annaland. Waar we uit ankerden langs de zeedijk. Voor mij de eerste keer bij Sint 
Annaland. Vroeger werden hier hele weekenden georganiseerd maar ik hoor bij de nieuwe 
generatie.  

Na een mooie achterwaartse rol van boord af zijn we afgedaald naar een meter of 8 waar het 
redelijk zicht was. Er stond nog een lichte stroom afwaarts dus we hoefden niet hard te zwemmen. 
Wat op viel was dat er heel veel hout op de bodem lag. Volgens Erik hebben ze vroeger houten 
matten gevlochten op de bodem doen afzinken, die kwamen nu na de dijk verzwaring boven het 
zand uit. 

De dijk was mooi begroeit en zaten veel gaten tussen waar veel kreeften hun hol hadden, we 
kwamen nog een kreeft tegen die was zo groot dat je vanzelf afstand nam. Indrukwekkend. Verder 
veel zeeappels brokkelsterren en eikapsels van slakjes. Een mooie duikstek waar ik zeker naar 
terug wil. 
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Na drie kwartier zijn we even boven geweest om te zien waar de boot was en dat was niet ver weg 
dus zijn we weer ondergedoken na  totaal een uur gedoken te hebben zijn we eruit gegaan. De 
rest was er al op Mario en Marco na. 

Natuurlijk had John weer een paar liter echte engelse thee bij wat we ons lekker lieten smaken 
samen met stroopwafels en een zak spekjes. 

Anker binnen halen en op het gemakje terug varen en ondertussen sterke verhalen vertellen wat 
we allemaal gezien hadden. Weer bij Erik in de haven  te zijn aangekomen krijgen we nog een 
vriendelijke begroeting, lees aanvallen van vogels die aan het broeden zijn, van een aantal vogels. 
Daarna alles spullen opruimen en een bak koffie en bespreken waar we de volgende bootduik 
zullen doen. 

Het was weer een geslaagde bootduik ondanks dat het weer nog niet echt lekker was. 

Erik bedankt voor het varen en tot de volgende keer. 

 

Groetjes Ronald Sturm 

Bovenstaande foto is van de 2e bootduik.  
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Spanjaarden tussen de mosselen 

Nog 1 oefendag voordat het WK onderwaterfotografie vandaag in de Nieuwe Kerk in Zierikzee 
officieel geopend wordt. Het plan is om een duik te maken bij Zoetersbout. Het team is compleet. 
Ook het model Silvia van Marc is van de partij.   

Tekst en foto's: Rinie en Brigitta Luijkx (bron: www.duiken.nl) 

 
Onderweg naar Zoetersbout besluiten we even bij het mosselperceel van Eric te gaan kijken om 
de deelnemers een indruk te geven wat ze kunnen verwachten. Daar aangekomen werden we 
begroet door Eric de eigenaar van het perceel. Ik leg Eric uit dat dit de Spaanse deelnemers zijn 
voor het WK onderwaterfotografie. Spontaan biedt Eric ons aan om een duik te maken.  

 

Het Spaanse WK-team met Eric, eigenaar van het mosselperceel nabij Zoetersbout. 
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José Antonia Garcia tussen de 
mosselcultuur. 

Mosselen aan touw 

Dat is helemaal te gek 
natuurlijk want bij Neeltje Jans 
mag men nog niet duiken. Ik 
leg onze vrienden uit dat als 
ze willen we kunnen duiken op 
het perceel. Lang overleg is 
niet nodig razend enthousiast 
kleden we ons om, deze kans 
kunnen we niet voorbij laten 
gaan. 

Rinie geeft de deelnemers een 
korte uitleg wat ze kunnen 
verwachten onderwater. De 
mosselen hangen aan touwen, 
voorheen werden er kousen 
gebruikt waarin het 
mosselzaad gestopt werd. 
Maar Eric verteld ons dat hij 
het zaad zo aan de touwen 
groeit. De touwen hangen in 
rijen aan een frame en je kunt 
er zo tussendoor zwemmen. 
Tijd om te water te gaan. Voor 
ons is het ook al weer wat 
langer geleden dat we op een 
mosselperceel hebben 
gedoken. 

 

Het zicht is erg goed vandaag! 
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Als we ons hoofd even ondersteken zien we dat het zicht erg goed is. Dat is wel een verademing 
vergeleken de andere duiken tot nu toe voor onze vrienden. Langzaam duiken we onder tussen de 
strengen de zonnestralen priemen tussen de strengen door wat voor een bijzondere sfeer zorgt. 
Rinie maakt een foto van Jose en maakt zich hierna snel uit de voeten, zodat Marc en Jose verder 
niet gestoord worden. 

 
We zwemmen door zodat Rinie zelf ook nog wat kan fotograferen. Blijft altijd een magisch gevoel 
zo tussen de strengen door te zwemmen. Hele zwermen met harders vergezellen ons. Maar om te 
fotograferen lukt niet echt daar zijn ze weer te schuw voor. Erg blij komen we allen terug boven. Dit 
was een echte bonus duik voor het team hebben ze toch even kunnen oefenen op de 
hangculturen wat ze niet verwacht hadden. Een mooie afsluiting van het testduiken voor ons en 
het team. 
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Noordzee training 

Deze cursus wordt aanbevolen voor alle watersporters zoals duikers, zeilers, kanoërs, surfers en 
kustreddingsbrigades. Tijdens deze trainingsdag wordt de werking van reddingsmiddelen en 
technieken uitgelegd. Een “must” voor een ieder die zich regelmatig op of in het water bevindt. 
Deze cursus is ook zeer geschikt als teambuildingsdag, bedrijfsuitje of vrijgezellenfeest. 
 
De cursus start bij de Jachtclub At Sea in Scheveningen. Hier vindt het theoriegedeelte plaats. Het 
praktijkgedeelte wordt gegeven op een grote sleepboot op open zee. Bij slecht weer vindt de 
training plaats in de voorhaven. 
Het is ook mogelijk deze training op een andere locatie te geven volgens afspraak. 
 

 
 
Programma 
09:00 uur 
Ontvangst met koffie en thee en uitleg van het programma. 
09:15 uur 
Indeling in 2 groepen: 
Groep 1 start met het praktijkgedeelte 
Groep 2 start met het theoriegedeelte 
12:30 uur 
Gezamenlijke lunch in het sfeervolle restaurant van de jachtclub met uitzicht op de jachthaven. De 
lunch bestaat uit soep, div. broodjes, melk en koffie/thee. 
13:30 uur 
Groep 1 start met het theoriegedeelte. Groep 2 start met het praktijkgedeelte. 
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16:30 uur 
Evaluatie en uitdelen van de certificaten. 
Daarna is er nog gelegenheid een drankje te nemen in het gezellige restaurant. 
 
Uitleg theorieprogramma 
gevaren van onderkoeling en behandeling van een onderkoeld slachtoffer. 
werking van reddingsvlot en uitleg van het overlevingspakket 
reddingsvesten en overlevingspakken 
handstakellichten, valschermsignalen en rookpot (pyrotechniek) 
helicopterredding en lijnschiettoestel. 
gevaren aan boord, zoals: man over boord, brand, aanvaring enz. 
schip verlaten, reddingsmiddelen 
werking van de reddingsorganisatie 
 
Uitleg praktijkprogramma 
ontsnappen uit en het keren van een omgeslagen reddingsvlot 
drenkeling redden m.b.v. redring en lijn 
sprongtechniek en overlevingszwemmen 
gewondentransport in het water 
gezamenlijke reddingstechniek en overlevingscirkel 
klimnetten en het gebruik van een helicopterhijssling 
afsteken van vuurpijlen, handstakellichten en rookpotten 
Slachtoffer horizontaal aan boord brengen 
 
Wie kan er meedoen? 
Iedereen die in het bezit is van een goede gezondheid en een zwemdiploma. Deelname aan deze 
training is geheel op eigen risico. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid. De 
duikschool heeft uiteraard wel een WA verzekering. 
 
Wat moet je meenemen? 
duikpak compleet (pak, schoentjes en evt. losse cap), deze zijn ook te huur 
zwemkleding 
handdoek 
 
Na de training is er gelegenheid om te douchen. Er zijn heren- en dameskleedkamers aanwezig. 
Klik hier voor de prijs. 
 

Iemand zin om met mij mee te gaan? Ik heb me inmiddels al opgegeven voor zondag 27 
september 2015. 

Groeten, 

Betty van den Berg  
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