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Van de redactie 

De foto op de voorkant is van Sylvia en Boudewijn Weenink. De persoon hangend bij het ijsklontje 
is Boudewijn. Wellicht lezen we in de volgende Luchtbel hun fantastische vakantieverhalen. 

Na een zomer vol belevenissen is het weer tijd voor een iets meer gestructureerd leven, de 
scholen zijn weer begonnen en voor de meesten is de vakantie weer achter de rug. Het trainings- 
en opleidingsschema voor het komende seizoen is gereed, deze vind je verderop in de luchtbel.  
Er komen langs allerlei wegen leuke, soms spannende berichten binnen van duikende leden. 
Een deel daarvan vind je in deze luchtbel. Naast de ontmoetingen aan de waterkant hebben we 
ook diverse foto's langs zien komen van BBQ's waar vast veel stoere duikersverhalen zijn gedeeld 
(deze hebben we dan weer niet gekregen). 
 

Misschien heb je nog een vakantieverhaal dat je met de overige leden wil delen, er is in de 
volgende luchtbel weer voldoende plaats. 
We horen graag van jullie. 
 

Kopie kan ingeleverd worden tot 20 september 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: start duikseizoen 2015-16 

 
Foto’s: Betty van den Berg, Ronald Sturm, Dick Hoeksema 
 

De reminder van de Luchtbel-redactie om tijdig 
kopij in te sturen haalt je weer bij de les. Het 
duikseizoen 2015-16 staat voor de deur!  
Nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden. Niet 
dat de club in de zomermaanden stil heeft 
gestaan. Via de facebookpagina Duikteam 
Zeeland kun je de duikervaringen van veel  
van onze clubleden meebeleven. Dank zij de 
smartphones staan de foto’s er soms al in 
terwijl een activiteit nog gaande is! Ook 
daarvan kan vervolgens De Luchtbel natuurlijk 
meesnoepen. Wees niet te bescheiden 
mensen en stuur je belevenissen op naar de 
redactie. Gedeeld duikplezier is dubbel 
duikplezier! 

 
Naast de vele mooie dagen heeft deze zomer 
ook een paar fikse regenbuien gekend, waarbij 
in korte tijd heel veel water naar beneden 
gekomen is. Als gevolg daarvan is er, onder de 
wanden door, wat water onze 
compressorruimte binnengelopen. Vervelend, 
maar gelukkig zonder materiële schade. Met  
de zwembadbeheerder proberen we z.s.m. 
voorzieningen te treffen om herhaling te 
voorkomen.  
 
De contacten van onze materiaalcommissaris 
Marco Collignon en Nitrox-commissie met de 
leveranciers hebben voor de zomer nog niet de gewenste apparatuur opgeleverd. Gezocht wordt 
naar een Nederlandse leverancier, die ook het onderhoud voor zijn rekening kan nemen. Het 
laatste contact vlak voor de zomervakantie was veelbelovend en we hopen dan ook dat we 
spoedig in de met extra zuurstof verrijkte perslucht kunnen happen. 
 

DTZ krijgt als sportaanbieder de kans om 
gesubsidieerd door de gemeente Middelburg 
en Vlissingen sportkennismakingsactiviteiten 
(ska) te organiseren voor de doelgroep 23+ 
en 55+. Trainings- en OpleidingsCommissie 
en Bestuur denken dat dat het beste kan in de 
vorm van het aanbieden van 
introductieduiken. Op de woensdagen 16 en 
30 september en 14 oktober 2015, 20.15-
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22.15 uur. Noteer deze tijden alvast in je agenda. We hopen dat de belangstelling zo groot is dat 
we veel ervaren duikers  nodig hebben als begeleider. Vanaf 24 augustus zullen de gemeenten 
hun burgers d.m.v. een huis aan huis folder uitnodigen zich digitaal op te geven voor een 
kennismaking met een of meerdere sportverenigingen, via 
http://www.vlissingeninbeweging.nl/volwassenen/project-sportkennismaking-23-en-55.html 
 
Wat zijn ze leuk die bootduiken met Erik Veerhoek, onze hoofdtrainer. De laatste die ik meemaakte 
was op het Kulkenol bij Zierikzee. Toch een heel andere ervaring dan duiken vanaf de kant. Je 
kunt eens duiken op een ongerepte plek, die alleen per boot bereikbaar is. Gebruik van een rail 
was hier handig, om de boot gemakkelijk en tijdig terug te kunnen vinden. Als minimaal 2*-duiker 
heb je nog twee mogelijkheden om in te schrijven voor een bootduik: zondag 30 augustus (LW 
10.23 uur) en zaterdag 19 september (LW 13.30 uur), via hoofdinstructeur@duikteamzeeland.nl . 
Zie de duikagenda in De Luchtbel 39(3). 
 

Tot slot wens ik ieder een geweldig 
duikseizoen 2015-16! In DTZ-
verband kunnen we nog een paar 
keer gezellig samen duiken op de 
woensdagavond (zie de 
aankondigingen van Ronald Sturm 
of Harm Verbeek op de DTZ-mail) 
of deelnemen aan een bootduik. 
Op woensdagavond 2 september, 
20.15-21.15 uur, starten we weer 
met de training in het Vrijburgbad. 
Dé manier om je conditie op peil te 
houden!   
 
 
 

 
Tot aan de waterkant en/of zwembadrand! 
 
Namens het bestuur, 
 
Dick Hoeksema, voorzitter@duikteamzeeland.nl  
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Van de Trainingscommissie 

Specialisatie Redden 

door Yolanda de Jong en Harm Verbeek 

 

De leukste interactieve 
cursus van de NOB 

In deze cursus leer je hoe je 
een incident of duikongeval kan 
voorkomen en herkennen als er 
toch iets gebeurt. Dan moet je 
weten hoe jij moet handelen en 
welke rol jij zelf in een 
reddingsactie kan spelen. De 
specialisatie behandelt de 
organisatie van een 
reddingsoperatie tot en met de 
formele melding aan toe. Ook 
besteden we aandacht aan hoe 
je een duiker zuurstof kunt 
geven.  

Omdat het onderdeel 
reanimatie volledig uit de 
specialisatie is verdwenen moet je hiervoor apart een geldig reanimatie kunnen tonen. Dit kun je halen bij 
het Oranje Kruis of de Hartstichting. Maar je kunt ook aan de DAN - applicatie Basic Life Support (afgekort 
BLS) deelnemen die we binnen Duikteam Zeeland geven. 

Ingangsniveau is het 1*-duikbrevet en de specialisatie Redden is een verplicht onderdeel van het 3*-
duikbrevet 

Globaal cursusprogramma 

• Theoretische instructie en praktische instructie over de zuurstofkoffer – 1 september 2015 vanaf 
19.30 uur bij Harm thuis 

• Een dag buitenwaterlessen over het ophalen en vervoeren van drenkelingen en een 
ongevalsimulatie – 5 september 2015 vanaf 09.00 uur bij Sporthotel Veerse Meer (of anders, 
afhankelijk van de weersituatie) 

Definitieve opgave graag bij Harm en Yolanda ! 
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De 2* duikopleiding 2015-2016 

In het komende seizoen geven we bij voldoende deelname 
weer de 2*duikopleiding. Geef je dus voor 1 september a.s. op 
bij Harm Verbeek, want dan kunnen we de planning (zie 
hieronder) verder gaan invullen. 

Ter informatie hierbij de breveteisen voor een 2*-duiker:  

De 2*-duiker wordt in de Engelse benaming aangeduid als 
Advanced Open Water Diver. Dit is een internationaal bekende 
benaming, waarvan de bevoegdheden aansluiten bij wat de 
NOB-2*-duiker in zijn opleiding heeft geleerd.  

Brevetdoelstellingen  

De 2*-duiker doet in zijn opleiding ervaring op met het plannen 
en veilig uitvoeren van duiken onder diverse omstandigheden. 
Hierbij kun je denken aan getijdenwaterduiken, nachtduiken en 
duiken naar dieptes groter dan 20 meter. * Er wordt bovendien 
aandacht besteed aan de meest voorkomende aandoeningen: 
hoe herken je ze en hoe moet je erop reageren? De 2*-duiker 
duikt binnen de nultijden.  

Duikervaring  

Voordat het 2*-duikbrevet kan worden aangevraagd, moet de 
cursist in totaal minimaal 20 duiken hebben gemaakt. De 
duiken uit zijn vorige opleiding tellen hierbij mee, evenals de duiken die hij maakt in het kader van 
de opleiding.  

Ingangsniveau  

Om deel te kunnen nemen aan de opleiding tot 2*-duiker moet hij:  

lid zijn van de NOB;  

minimaal 15 jaar zijn;  

beschikken over het 1*-duikbrevet of een gelijkwaardig ander brevet. 

 

* Na het voldoende uitvoeren van alle leertaken (theorie en praktijk) voor nachtduiken ben je als 
2*-duiker-in-opleiding bekwaam om met een gelijkgebrevetteerde nachtduiken te maken onder 
gelijke of lichtere omstandigheden zoals je die in je opleiding hebt ervaren. Wanneer je van deze 
mogelijkheid gebruik maakt (d.w.z. dat je zonder instructeur nachtduiken maakt vóórdat je in de 
NOB ledenadministratie geregistreerd staat als 2*-duiker), moet je ervoor zorgen dat je via je 
opleidingsschema en je logboek duidelijk kunt aantonen dat je bekwaam bent voor wat je doet.  

Dit principe geldt ook voor getijdenwater en diep duiken. 
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Opleidingschema 2* 

Theorie Praktijk 

Onderwerp Datum Zwembadles Buitenwaterles Datum 
1. Nachtduiken, waarom doe 

je dat? (40 min) 
Les over de extra facetten die 
spelen bij nachtduiken. Ook veel 
aandacht voor duiklampen 

okt-15  Nachtduik 1 okt-15 

   Nachtduik 2 okt-15 

2. Getijdenwater  (180 min)  
Les over de getijdenbeweging en 
de planning van een 
getijdenwaterduik 

sep-15  Getijdenwaterduik 1 sep-15 

 sep-15  Getijdenwaterduik 2 sep-15 

3. Als je buddy hulp nodig 
heeft.. (85 min) 

Les over meest voorkomende 
aandoeningen, alarmeren en 
reddingstechnieken 

okt-15 Duiker in paniek; 
sleepgrepen 

 okt-15 

  Reddingsopstijging; duiker 
aan de kant brengen 

 okt-15 

   Reddingsopstijging 10 
meter; sleepgrepen; 
duiker aan de kant tillen 

okt-15 

   Reddingsopstijging 15 
meter; herhaling 

okt-15 

4. Diep duiken  (60 min)  
Les over duikplanning; basale 
luchtberekening maken 

apr-16  Diepe duik 1 (> 20 meter) jun-16 

   Diepe duik 2 (> 20 meter) jun-16 

5. Het leven onder water  (60 
min) 

Les over onderwaterleven; zoet en 
zout; ecosysteem; Nederlands 
water 

mei-16  Bio-duik 1 mei-16 

   Bio-duik 2 mei-16 

   Duik waar navigatie / 
oriëntatie centraal staan 1 

jun-16 

   Duik waar navigatie / 
oriëntatie centraal staan 2 

jun-16 

 

Optioneel: hoofdstuk 5 + module Onderwaterbiologie � extra theorieles in mei-16 
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Trainingschema Opleidingen 1* en specialisaties 

Datum 

 

opleiding 

 

lokatie 

september-15 Specialty Theorie redden Harm/Yolanda ntb 

woensdag 16 september 

2015 

 

persluchtintro iedereen zwembad 1e + 2e uur bad 

zaterdag 19 september Specialty Praktijk redden Harm/Yolanda ntb 

woensdag 30 september 

2015 

 

persluchtintro iedereen zwembad 1e + 2e uur bad 

woensdag 14 oktober 

2015 

 

persluchtintro iedereen zwembad 1e + 2e uur bad 

woensdag 9 december 

2015 

 

persluchtintro iedereen zwembad 1e + 2e uur bad 

woensdag 6 januari 2016 1* Kennismaking Erik 

zwembad theorielokaal + 2e 

uur bad 

woensdag 13 januari 

2016 1* H1 uitrusting Erik 

zwembad theorielokaal + 2e 

uur bad 

woensdag 20 januari 

2016 1* Toets H1 Erik 

zwembad theorielokaal + 2e 

uur bad 

dinsdag 26 januari 2016 

 

BLS Harm  ntb 

woensdag 27 januari 

2016 1* H2 materiaal Erik 

zwembad theorielokaal + 2e 

uur bad 

dinsdag 2 februari 2016 

 

BLS Harm ntb 

woensdag 3 februari 2016 1* Toets H2 Erik 

zwembad theorielokaal + 2e 

uur bad 

woensdag 10 februari 

2016 1* H3 natuurkunde Yolanda 

zwembad theorielokaal + 2e 

uur bad 

woensdag 17 februari 

2016 1* Toets H3 Yolanda 

zwembad theorielokaal + 2e 

uur bad 

woensdag 24 februari 

2016 

 

Voorjaarsvakantie 

 

zwembad theorielokaal + 2e 

uur bad 

woensdag 2 maart 2016 1* H4 duikberekening Yolanda 

zwembad theorielokaal + 2e 

uur bad 

woensdag 9 maart 2016 1* Toets H4 Yolanda 

zwembad theorielokaal + 2e 

uur bad 

woensdag 16 maart 2016 1* H5 Te water gaan Erik 

zwembad theorielokaal + 2e 

uur bad 

woensdag 23 maart 2016 1* Toets H5 Erik 

zwembad theorielokaal + 2e 

uur bad 

woensdag 30 maart 2016 1* Inhaaluur ntb 

zwembad theorielokaal + 2e 

uur bad 

woensdag 6 april 2016 Specialty 

Theorie 

Getijdewater Harm ntb 

woensdag 13 april 2016 1* Buitenduik 

 

ntb 

woensdag 20 april 2016 1* Buitenduik 

 

ntb 

woensdag 27 april 2016   Koningsdag 
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woensdag 4 mei 2016   Dodenherdenking 

  woensdag 11 mei 2016 1* Buitenduik 

 

ntb 

woensdag 18 mei 2016 1* Buitenduik 

 

ntb 

woensdag 25 mei 2016 1* Buitenduik 

 

ntb 

woensdag 1 juni 2016 1* Buitenduik 

 

ntb 

woensdag 8 juni 2016 1* Buitenduik 

 

ntb 

woensdag 15 juni 2016 1* Buitenduik 

 

ntb 

woensdag 22 juni 2016 1* Buitenduik 

 

ntb 

 

Openingstijden Zwembad Duikteam Zeeland 

Op de woensdagen van 2 september t/m 20 April van 20.15 uur tot 21.15 uur 

Op de woensdagen van 16 januari t/m 6 April van 21.15 tot 22.15 uur 

Het cursuszaaltje van 16 januari t/m 6 april van 19.30 tot 20.30 uur 

Op de zondagen van 4 oktober t/m 24 april van 12.30 tot 13.30 uur 

datum trainer 

  2 september 2015 

 

Vrijzwemmen 

 9 september 2015 

 

Vrijzwemmen 

 16 september 2015 

 

Persluchtintro geen training 

23 september 2015 

 

Vrijzwemmen 

 30 september 2015 

 

Persluchtintro geen training 

7 oktober 2015 Stefan conditie zwemtest 

14 oktober 2015 

 

Persluchtintro geen training 

21 oktober 2015 Harm conditie Snorkeltest 

28 oktober 2015 Herfstvakantie Vrijzwemmen 

 4 november 2015 Stefan conditie 

 11 november 2015 Kees techniek 

 18 november 2015 Betty conditie 

 25 november 2015 Roel perslucht 

 2 december 2015 Stefan conditie 

 9 december 2015 

 

Persluchtintro geen training 

16 december 2015 Kees techniek 

 23 december 2015 Kerstvakantie Vrijzwemmen 

 30 december 2015 Kerstvakantie Vrijzwemmen 

 6 januari 2016 Stefan conditie 

 13 januari 2016 Betty techniek 

 20 januari 2016 Roel conditie 

 27 januari 2016 Harm perslucht 

 3 februari 2016 Stefan conditie 
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10 februari 2016 Kees techniek 

 17 februari 2016 Betty conditie 

 24 februari 2016 Voorjaarsvakantie Vrijzwemmen 

 2 maart 2016 Stefan conditie 

 9 maart 2016 Roel conditie 

 16 maart 2016 Harm techniek 

 23 maart 2016 Kees conditie 

 30 maart 2016 Betty perslucht 

 6 april 2016 Stefan conditie zwemtest 

13 april 2016 Roel techniek Snorkeltest 

20 april 2016 

 

Vrijzwemmen 

 27 april 2016 Koningsdag Zwembad dicht 
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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*  
4* 

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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Emailadressen Duikteam Zeeland 

Bestuur   bestuur@duikteamzeeland.nl 
Voorzitter   voorzitter@duikteamzeeland.nl  
Secretaris   secretaris@duikteamzeeland.nl 
Penningmeester  penningmeester@duikteamzeeland.nl 
Hoofdtrainer   hoofdinstructeur@duikteamzeeland.nl 
Materiaalcommissie  materiaal@duikteamzeeland.nl 
Treur en jubel   treurenjubel@duikteamzeeland.nl 
Luchtbel   luchtbel@duikteamzeeland.nl 
Ledenadministratie  ledenadministratie@duikteamzeeland.nl 
Vertrouwenspersoon  vertrouwenspersoon@duikteamzeeland.nl 

 

4* duiker 

De 4*-duiker wordt in de Engelse benaming aangeduid als Master Scuba Diver. Dit is een 
internationaal bekende benaming. Voor het 4*-duikbrevet is geen aparte opleiding. Het is een 
verzameling van specialisaties en duikervaring. Dit brevet kun je aanvragen zodra er 250 duiken 
geregistreerd staan.  
 
Woensdag 22 juli was het zover. Met duikteam Zeeland gingen we duiken bij het Galjoen zonder 
Poen. De poen hebben we niet gevonden. Wel een andere buit binnen gehaald, mijn 4*-brevet. De 
specialisaties waren niet de reden dat ik moest wachten, maar het aantal duiken. Binnen 3 jaar 
heb ik 8 specialisaties gevolgd, gewoon omdat ik het leuk vind! 
 
Tijdlijn: 
12-06-2013 1* Duiker 
02-08-2013 Droogpak SSI 
11-04-2014 Nitrox duiken basis 
03-05-2014 2* Duiker 
03-05-2014 Zoeken en bergen specialisatie 
04-05-2014 Onderwater orientatie 
16-05-2014 Biologie 
15-06-2014 Drift duiken 
02-08-2014 Redden 
06-05-2015 3* Duiker 
18-06-2015 Decompressie duiken 
22-07-2015 4* Duiker 
Medio Augustus 2015 Wrakduiken (afgerond, pasje nog niet ontvangen) 
Medio Augustus 2015 Gevorderden Nitrox (afgerond, pasje nog niet ontvangen) 
Medio Augustus 2015 Trimix IANTD (afgerond, pasje nog niet ontvangen) 
Nog niet afgerond, wachten op het juiste weer IJsduiken (alleen praktijkduiken nog) 
 
Ik krijg vaak de opmerking, dat ik vaker bezig ben met duiken dan met iets anders. Dat klopt! Ik 
ben graag bezig, ik vind het leuk om te investeren in mijn hobby. Volg graag opleidingen, probeer 
mijn opleidingen te volgen bij instructeurs waar hun hart ligt. Ik ben daarom ook op zoek gegaan 
naar opleidingen buiten de trainingscommissie. 
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Ik heb respect voor de trainers in de commissie, ik probeer alleen mijn eigen weg te volgen. 
Wanneer dit niet met elkaar strookt, kijk ik verder. Ik ben niet iemand die gaat zitten wachten tot er 
eventueel een specialisatie wordt gegeven. Binnen de NOB wordt daar niet gek tegen 
aangekeken. Sterker nog, daarmee vergroot je je eigen duikwereld, maar ook je contacten binnen 
de duikwereld. 
 
Het is goed om te zien hoe andere duikverenigingen werken, je leert van elkaar. Je leert je eigen 
vereniging ook te respecteren. Niet iedere vereniging is gelijk, maar dat hoeft ook niet. Het is 
belangrijk dat je je thuis voelt bij een vereniging. De woensdagavonden zijn gezellig, uitdagingen 
zoek ik in het duiken op de Noordzee of elders.  
 
Met het behalen van bovenstaande specialisaties ontwikkel je je eigen duikvenster. Je plant iedere 
duik, vaak op de automatische piloot. Andere ga je even voor zitten! En dan bedoel ik dat je je 
luchtplan, decoschema en andere zaken probeert uit te sluiten. Ook dat is duiken.... het begint al 
achter de computer. 
 
Waarom zet ik dit in de Luchtbel? De opleidingen van 2015-2016 gaan van start. Ik hoop dat 
iedereen weer enthousiast gaat duiken. Zorg dat je je blijft ontwikkelen in het duiken. Trek je plan! 
Houd het interessant voor jezelf. Probeer buddies te vinden die met je mee willen groeien. Vraag 
ook bij de trainingscommissie voor specialisaties. OOK al staan die niet in de planning, wellicht is 
er een mogelijkheid om deze alsnog binnen de vereniging en anders elders te volgen. 
 
Vanaf dit seizoen heb ik me laten verleiden tot een oude wens. Badjuffrouw wilde ik vroeger 
worden. Daarom heb ik me opgegeven als trainer van zwembadtrainingen. Ik hoop jullie te zien 
aan de badrand. Wellicht zal het voor mij ook wennen zijn om trainingen te geven. Bij voorbaat 
hoop ik niet dat ze saai zullen zijn. Mocht je specifieke vragen hebben over de specialisaties, stel 
ze gerust. Ik hoop in de komende jaren een opleiding te volgen tot NOB-instructeur. 
 
 
Betty van den Berg 
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'Geheimen achter de dijk' in première tijdens Film by the Sea 

Gepubliceerd op 27-08-'15 

De documentaire "Geheimen achter de dijk" gaat in première tijdens filmfestival Film by the Sea 
2015 te Vlissingen op zaterdag 19 september 2015. 

Niets is zo gewoon als dat het lijkt... 

Een verhaal ontstaan uit passie voor het 
Walcherse landschap en de uit strijd 
voortgekomen natuur. Deze productie 
van Robert Hughan vertelt de verhalen 
van Fred Groen, Leon Joosse en Arie de 
Lange, die je meenemen op een 
ontdekkingsreis over het dichten van de 
dijken, een Duitse mijnenlegger die MFP 
920 DM heet en idyllische dorpjes met 
rode daken en zwarte schuren. 

De documentaire, gemaakt door Goofy 
Aqua Video, gaat onder andere over 
de inundatie van Walcheren in het 
najaar van '44. Deze 'vergeten strijd' 
heeft aan veel Zeeuwen, Britten, Noren, 
Canadezen en Duitsers het leven 
gekost. De invasie Operation 
Infatuate (vrij vertaald Operatie 
Waanzinnige Invasie) was Normandië in 
het klein. 

70 jaar dichte dijken 

Na de oorlog kon men eindelijk met het herstel beginnen: Walcheren moest droog gelegd worden 
en het landschap worden hervormd. Zo ontstond de situatie zoals we die tegenwoordig zo goed 
kennen. Of kennen we onze 'Tuin van Zeeland' eigenlijk helemaal niet zo goed? 

Dit jaar is het precies 70 jaar geleden dat de dijken gedicht werden. Veel is in nevelen gehuld, met 
deze documentaire wordt slechts slechts een tipje van de sluier opgelicht! Deze productie schetst 
een beeld van het mooie 'eiland' Walcheren door de decennia heen. De inundatie heeft een 
bijzonder en zeer karakteristiek landschap achtergelaten op Walcheren, zowel boven als onder 
water. 

Trailer 'Geheimen achter de dijk' 

https://vimeo.com/122350168 
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Verjaardagen leden 

Augustus 
2 Ron van der Veen  

18 Mario de Wever   

28 Aylin  Erkman  

31 Boudewijn  Weenink  

 

September 
2 Betty van den Berg  

5 Ron  Leeuwenburg  

12 Leon  Joosse 

 

allen van harte gefeliciteerd! 
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Bootduik 

Op n zonnige zondag ochtend zit ik op de stoep te wachten, met n kop koffie. Net mijn ontbijtje 
achter men kiezen klaar voor vertrek. Naast mij licht mijn duikfles en staat er n kist met duikspullen 
die ik gisteren tot volle interesse van mijn zoon Jens heb samen gepakt en nagekeken. Natuurlijk 
is er ook nog n tas met handdoek, proviand en natuurlijk ook beschuit boter en roze muisjes! Om 
te vieren dat er bij ons op 29 juli n meisje is geboren. 

Net m’n laatste slok van mijn koffie op en Dick komt met zijn blauwe duikmobiel voor rijden. Alsof 
hij om de hoek heeft staan wachten. Vlug de spullen in de auto en op naar de haven in Kats. Wand 
stel je nou voor dat wij de laatste zouden zijn dan moet een van ons een stukje schrijven, dat zou 
ons toch niet overkomen wij zijn toch keurig op tijd? Nou nee dus! 

In de haven worden we opgewacht door Marjon 
en Rob, met alle twee n 2 euro munt voor het 
karretje en dat is best handig. Tijdens het 
sjouwen met flessen, lood en duikuitrusting 
bekruipt mij het ultieme vakantie gevoel! Zo zou 
het toch altijd moeten zijn. N lekker warm 
zonnetje geen wolkje aan de lucht een met 
duiken bezig.  

Ook in de haven hoeven we niet lang te 
wachten of Erik komt met z’n boot de hoek om, 
ook hij heeft echt niet om een hoekje staan 
wachten. Allemaal aan boort, met 6 duikers en 
de schipper n gezellig clubje. Onderweg 
richting Zeeland brug. N lekker tochtje met 

natuurlijk beschuit met muisjes. Z’n 20 min later zijn we op de duik stek. Tijd voor waar we eigenlijk 
dit hele avontuur zijn begonnen de duik zelf. Het zicht en de water temperatuur vallen niet tegen. N 
mooie duik met veel kreeft, krab en zelf n zeenaald. Terug op de boot wachten tot iedereen weer 
boven water is en op het gemakje weer terug naar de haven van Kats. De ochtend is nu net voor 

bij maar wat n dag, het is nu al tijd voor herhaling. 
Waarschijnlijk weer zo perfect maar zeker zonder beschuit 
met roze muizen.  

Groet Stefan 
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Bootduik 4 juli bij Katshoek 

 
Zaterdag 4 juli beloofde een van de warmste dagen van het jaar te worden. Dus een reden te meer 
om lekker het water op te gaan met de bootduik van duikteam zeeland. 
Omdat Marjon en ik als laatste aanwezig waren ben ik de “gelukkige” die voor de luchtbel het 
stukje mag schrijven. Dick en Mario waren er namelijk al en hadden hun spullen gelost aan de 
kade in de jachthaven van Kats. 
Het wachten was nog even op de boot van Erik, en ondertussen konden we nog even een 
supersnelle rib van een Belg bewonderen, die ook met een groepje ging duiken. Helaas voor ons 
deed hij dit soort dingen alleen met vrienden en familie. 
Ondertussen was de boot gearriveerd en na het inladen van de spullen zette we koers naar de 
duikplek katshoek. 
Deze plaats is ook vanaf de kant te bereiken maar dan moet je een kilometer lopen met je spullen. 
Bij een temperatuur van meer dan 30 graden geen aanrader. 
Bij aankomst op de duikstek stroomde het nog behoorlijk en we moesten nog even wachten 
voordat we er in konden. Ondertussen kwamen onze collega’s van duikvereniging de Dolfijn ook 
aanzetten met een mosselkotter. Op zo’n honderd meter van ons gingen zij voor anker. 
 

Eindelijk konden we dan het water in en af 
gaan koelen. Het zicht was matig en ik stelde 
mijn camera dan ook maar in op zijn 
macrostand. 
Het leven onder water werd beheerst door 
voornamelijk brokkelsterren, 
baksteenanemoontjes en krabben. Even 
dacht ik nog dat we een wrakje tegen 
kwamen, maar toen ik naast de wand van het 
“wrakje” keek zag ik een autoband. Dus het 
was waarschijnlijk iets van een kar.  
Een duidelijke koers zwemmen is er op deze 
stek niet bij. Door oude dijkvallen is het onder 
water erg onoverzichtelijk. Alleen aan de hand 
van je kompas kan je zien welke kant je 
opzwemt. 
 
Na ongeveer 3 kwartier was het net alsof 
iemand ergens een sluis had open gezet. De 

stroming kwam in een keer weer volle bak opzetten. Dus tijd om weer eens boven te kijken om te 
kijken waar de boot was. Die bleek niet erg ver weg te liggen en na een kort stukje zwemmen 
klommen we weer aan boord. 
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Een paar durfals sprongen nog 
even zonder duikpak het water 
in om een stukje te zwemmen. 
Ondergetekende gaat pas 
zwemmen bij een 
buitentemperatuur van 40 
graden of hoger. Dus de 35 
graden van die dag was wat 
mij betreft te koud. 
Onder het genot van een hapje 
en een drankje voeren we 
tenslotte weer terug naar de 
haven van Kats. Het was weer 
een zeer geslaagde en 
gezellige dag geworden. 
 
 
 
 
Rob Plasse 
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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 inmidd els al opgegeven voor zondag 27 
september 2015. 

Groeten, 

Betty van den Berg  
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