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Van de redactie 

Beste leden, 
 
Door privé omstandigheden iets later, maar hierbij alsnog voor de ALV de Luchtbel van Oktober. 
Marian is momenteel aan het genieten van Bonaire, we zien af en toe mooie foto's voorbij komen 
op Facebook. Tuurlijk zullen we haar bij thuiskomst vragen voor een leuk stukje over de 
duikvakantie. 
 
Binnen de vereniging gebeurd van alles, helaas krijgen we hierover niet zo heel veel response van 
de leden. Enkele voorbeelden:  

• De 2* in opleiding zijn druk bezig geweest met nachtduiken, oefeningen in het zwembad 
• Op de woensdagavond is het zwembad geopend voor DTZ-leden 
• Introductieduiken zijn geweest 
• Vakanties, etc. 

 
We kregen van Marjon de vraag voor een rubriek: Te koop aangeboden. Vanaf deze maand zijn 
we ermee gestart. Heb je iets in de schuur liggen, te koop, ongebruikt, overbodig of ben je gestopt. 
Duikgerelateerde zaken kun je kwijt in de Luchtbel. 
 
Kopie kan ingeleverd worden tot 25 November 2015 via luchtbel@duikteamzeeland.nl 

Veel leesplezier gewenst, 
Betty, Marian en Yolanda 
 
Hebben jullie de Onderwatersport al gezien van Oktober/November? Op de Cover staat een foto 
van Roel van der Mast. Van harte! 
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Van de voorzitter: soms zit het mee, soms zit het tegen 

Op zaterdag 10 oktober beleefde een 14-tal  DTZers een prachtige dag in La Gombe. De steuren 
bleken bepaald niet schuw. Het zicht was uitstekend, zeker ’s morgens. Zie de vrolijke foto’s op de 
DTZ-groepspagina in Facebook. De volgende keer hoop ik er ook bij te kunnen zijn. 

Op 30 september en 14 oktober organiseerden 
we, in het kader van Middelburg en Vlissingen in 
Beweging, introductieduikjes in het 
verenigingsbad. De 15 belangstellenden vonden 
het een geweldige ervaring. Voor de 
begeleidende duikers van DTZ gaf dat veel 
voldoening. Kunnen duiken, dat gun je toch 
iedereen? Zelfs een Syrische vluchteling, in zijn 
geboorteland onderwaterlasser, konden we een 
‘happy evening’ bezorgen. Kortom, twee leuke en 
gezellige avonden. Nu hopen dat een aantal 
snoepduikers de smaak te pakken heeft 
gekregen☺ 

Op zondag 1 november, 16.15-17.00 uur, is er 
nog een kennismakingsmogelijkheid. Zoals al eerder aangekondigd nemen we dan, weer d.m.v. 
het aanbieden van introduikjes, deel aan de zwemmarkt van de zwemverenigingen die gebruik 
maken van het Vrijburgbad. Zie www.duikteamzeeland.nl    

Helaas is er ook minder goed nieuws. Het zal bekend zijn dat de Walcherse gemeenten de 
broekriem moeten aanhalen. Nu is de Gemeente Middelburg voornemens in 2017-2019 de 
subsidie voor de zwembadhuur door de zwemverenigingen af te bouwen tot 0. Dat (be)treft dus 
ook onze vereniging. Onze zwembaduren worden nu voor 55% gesubsidieerd door de Gemeente 
Middelburg. Op dinsdagavond 20 oktober was er een inspraakmogelijkheid bij de wethouder en 
een delegatie van de gemeenteraad. Samen met het Vrijburgbad en drie andere verenigingen 
hebben Rob en ik namens DTZ toe kunnen lichten wat het wegvallen van de vergoeding voor onze 
vereniging en de exploitatie van het Vrijburgbad betekent. Op hoop van zegen… 

Op vrijdag 9 oktober gingen Marco en ik door een voor DTZ mogelijk nog dieper dal. Op stap met 
de compressor naar Wierden, nabij Almelo in 
Overijssel, met het idee hem nitrox-klaar weer mee 
terug te nemen naar Middelburg, bleek de conditie 
van ons machientje zo slecht dat de geraadpleegde 
specialist aanraadde hem in deze conditie zelfs voor 
perslucht niet meer te gebruiken. Een reparatie zal 
zeker € 4000,- excl. BTW kosten. Dat lijkt ons als 
bestuur voor een 25-jarige compressor, ook gezien 
onze ambities op langere termijn, een onverstandige 
investering. Voor de komende ALV stelt het bestuur 
voor de oude compressor niet enkel te vervangen, 
maar een sprong voorwaarts te maken en naast de 
beoogde nitrox-voorziening te kiezen voor een 
nieuwe, geluidsarme, 300 bar compressor. Met de 
afschrijving van onze huidige compressor hebben 
we rekening gehouden. Maar de jaarlijkse lasten 
worden door de uitgebreidere voorzieningen dan 
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voorheen natuurlijk wel hoger. Denk aan de huur van zuurstofcilinders, hogere  kosten voor 
jaarlijks onderhoud, een hogere afschrijving en een hogere verzekeringspremie. Maar een goed 
onderhouden compressor kan 30 jaar mee, houdt dus lang zijn waarde en we hebben als 
vereniging wat te bieden!!! 

Gezien de hogere jaarlasten stellen we als bestuur voor het evenementenpotje af te schaffen en 
de contributie met € 1,- / maand te verhogen. Als het goed is heeft ieder de agenda en de 
voorstellen voor de komende ALV  van 9 november al per e-mail ontvangen. Komt allen om over 
deze belangrijke zaken mee te beslissen. En natuurlijk ook om na de pauze van Roel van der Mast 
te horen wat de NOB Delta Commissie, waarvan hij lid is, voor de duiksport in onze mooie 
provincie betekende, nu betekent en in de toekomst nog kan betekenen.   

 

Graag tot de ALV op 9 november in het Palet! 

 

Namens het bestuur, 

 

Dick Hoeksema, voorzitter@duikteamzeeland.nl  

 

Algemene ledenvergadering 9 november 2015 

 
Noteer alvast in je agenda: maandag 9 november 2015, 20.00-23.00 uur, 
Algemene Ledenvergadering in het Palet te Middelburg-Zuid. Op de 1ste 
verdieping, ingang begane grond tegenover het winkelcentrum. De eerste ALV 
buiten ons voormalige clubhuis. Zo blijven we geschiedenis schrijven☺  
Na de pauze geeft Roel van der Mast een presentatie over de activiteiten van 
de NOB-Commissie Deltagebied. Deze commissie is van grote betekenis voor 
de duiksport in Zeeland.  Op welke manier? Dat hoor je op 9 november. Komt 

allen! De agenda en ‘stukken’ worden per e-mail toegezonden.  
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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 

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 

  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 
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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 

  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 

 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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Verslag grotduiken oktober 2015 (Frankrijk, Lot)  

Nadat ik afgelopen mei nog niet volledig geslaagd was voor mijn GUE cave 1 opleiding in 
Frankrijk, gingen we onlangs terug voor DE herkansing. De afgelopen maanden had ik extra 
aandacht besteed aan mijn trim en enkele materiaal aanpassingen uitgevoerd. Ook had ik nog 
gedoken met GUE instructeur JP Bresser in Vinkeveen en daarbij enkele bruikbare tips gekregen. 
Tot slot hadden we onlangs nog veilig de uitgang van de virtuele grot in het Veerse Meer weten te 
bereiken terwijl we geblindeerd waren en gas moesten delen…... Al met al vertrok ik dan ook met 
goede moed richting Frankrijk.  

Op 8 oktober om 7.30 uur vertrokken we vanuit Middelburg om vervolgens eind de middag rond 
17:30 uur te arriveren bij Centre de plongée souterraine in het plaatsje Blars. Naast Barend was nu 
ook Erwin mee die al enkele jaren in het bezit van Cave 1 is en met enige regelmaat een paar 
dagen in Frankrijk gaat grotduiken. Ditmaal sliepen we niet in een chalet maar ‘kregen’ we ons 
eigen boerderijtje dat direct naast het duikcentrum gelegen was.  

 

Ons slaapverblijf in de Lot 

We zouden de instructeur John Kendall zaterdag pas treffen voor de herkansing, dus vrijdag 
hadden we gepland om uiteraard te gaan grotduiken. Toch fijn om na een half jaar weer even te 
kunnen wennen en alles op scherp te zetten.  

De eerste twee duiken maakten we bij Cabouy. Voor Barend en mij was dit een nieuwe locatie. De 
opening van de grot komt uit in een redelijk grote poel. Echter, de ingang zit op bijna 30 meter 
diepte.  
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De ingang via de poel naar de grot  

Boven de opening drijft een boeitje waardoor je via een lijn kan afdalen. Het zicht is hier over het 
algemeen niet al te best, maar rond september-november is het meestal goed. Eenmaal door de 
ingang kwamen we in een ontzettend grote gang met zeker een zicht van 7 meter. Voor ons 
allemaal top aangezien we nog niet veel gewend zijn. De gang liep direct weer licht omhoog. Hier 
zie je al het verschil met diepere duiken in openwater. In deze grot moet je immers altijd weer terug 
via het diepe gedeelte 
terwijl je bij een wrak het zo 
kan plannen dat je diep 
begint en steeds ondieper 
terug duikt. Aangezien ik 
nog met een restrictie dook 
vanwege mijn provisional, 
kwamen we na 45 minuten 
weer boven water. Na een 
berekening van ons 
resterend gas hadden we 
nog genoeg over voor een 
twee duik. Deze was 
uiteraard aanzienlijk korter 
maar niet minder mooi. Na 
deze twee duiken hebben 
we onze lunch pakketten 
verorberd en nog eens de 
planning voor de komende 
dagen doorgenomen.  

Informatiebord bij Cabouy 
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Vervolgens zijn we door gereden naar de Ressel. Hier hadden we tijdens de cursus in mei ook al 
diverse duiken gemaakt, echter toen was het zicht matig tot slecht en was er vanwege de vele 
regenval behoorlijk wat flow. Dat maakte destijds de drills er niet makkelijker op. Terwijl we elkaar 
in de grot aan het helpen waren, dreven we eigenlijk al richting uitgang. Deze middag was het 
allemaal anders, het zicht was perfect, zeker 10 a 15 meter waardoor je in de grot met je lamp 
gewoon alle wanden kon bekijken. En nu was het ook nog eens relaxed duiken zonder dat de 
instructeur opeens lekkende kranen ging simuleren of je verlichting zogenaamd defect raakte. Dit 
was echt een schitterende duik, het grotvirus had ons weer te pakken! De enige extra oefening die 
ik hier gedaan heb is het leggen van een lijn met de reel vanaf buiten naar binnen. Dit is in 
Frankrijk over het algemeen niet nodig omdat meestal de mainlijn al naar buiten is gelegd. 
Hierdoor wordt voorkomen dat bij drukte er allemaal lijnen bij de vaak toch al kleine ingang komen 
te liggen. Vandaar dat je eigenlijk alleen cursisten dit ziet doen, je moet het immers wel kunnen 
voor het geval de mainlijn een keer niet naar buiten is gelegd. Uiteraard oefen je met iedere duik 
alle standaard handelingen, zoals consequent je druk controlen inclusief tijd en diepte etc. Ook 
check je direct na de ingang of je kranen nog openstaan en wanneer dat nodig is, controleer je dat 
ook op andere momenten tijdens de duik.  

 

Informatiebord bij de Ressel  

De volgende dag, zaterdag, was het dan zover; de afspraak met instructeur John Kendall bij 
wederom de Ressel. Aangezien dit pas net na de lunch was besloot ik die ochtend nog niet te 
gaan duiken. Barend en Erwin doken echter wel en maakten twee mooie duiken terwijl ik alle 
theorie nog eens op het gemakje in het zonnetje doornam. Heerlijk relaxed, terwijl duikteams uit 
verschillende landen hier ook arriveerde om te gaan duiken (Polen, Spanjaarden en Italianen). De 
één wat serieuzer dan de ander. Met een rebreather en diverse stages naar het water lopen terwijl 
je een sigaret aan het roken bent, gaat er bij mij niet echt in.  
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Barend en Erwin doen hun checks in de 
rivier voordat ze richting grot vertrekken 

Op exact de afgesproken tijd arriveerde 
John. Na wat te hebben bijgepraat 
vertrokken we richting de waterkant waar ik 
in het water de GUE EDGE uitvoerde. Dit is 
het ‘ezelsbruggetje’ binnen GUE om de 
gehele duik te doorlopen (Goal, Unified 
team, Equipment, Exposure, Deco, Gas en 
Environment). In tegenstelling tot de cursus 
doken we nu met een team van drie 
duikers (Erwin was er nu immers ook bij). 
Net zoals bij de cursus zwommen we 
zonder drills de grot in. Bij de eerste T 
(aftakking op de lijn) plaatsten we onze 
cookie (lijnmarker) en zwommen we door 
richting de volgende T. Net daarvoor zat ik 
echter op het maximale aantal bars dat 
verbruikt mocht worden en gaf ik aan dat 
we terug moesten. Het circus kon 
beginnen….. Mijn primaire lamp ‘begaf’ het 
al snel, keurig boven de lijn hangend pakte 
ik een van mijn backuplampen en seinde 
naar de overige duikers dat er iets mis was. 
Na mijn primary lamp te hebben opgeruimd 
en van positie te hebben gewisseld (de 
‘zwakste’ duiker gaat tussen de andere 
twee in duiken) vervolgden we onze weg 
richting uitgang. Terwijl het mijn herexamen 
was, waren het nu Barend en Erwin die aan 
de beurt kwamen om problemen op te 
lossen. Op dat moment was het mijn rol om 
als referentie te dienen en beide in de 
gaten te houden. Hierna kregen we met z’n 
allen nog te maken met verschillende 
failures waarover we achteraf buiten de 
grot in het water weer duidelijke feedback 
ontvingen. Gelukkig kreeg ik ook al snel te 
horen dat ik tijdens de failures keurig recht 
en stil bleef hangen. Vervolgens werd er 
nog een tweede duik gemaakt met de 
instructeur, dit keer gingen alleen Barend 
en ik mee. Wederom een hoop ‘ellende’ en 
al gasdelend de grot uit. Na de nodige 

feedback was er dan toch eindelijlk het verlossende antwoord: PASSED! Yes, Cave 1 alsnog in de 
pocket! Helaas niet in één keer, maar door deze herkansing heb ik mijn basis skills heel bewust op 
een hoger niveau kunnen krijgen. 

Met de zondag was ook direct de laatste duikdag aangebroken. De eerste twee duiken hebben we 
gemaakt bij Landenouse, een grot die we bij de cursus reeds hadden bedoken. Ook toen was er 
slecht zicht en redelijk wat flow. Deze grot komt uit in een soort van reservoir en waar we in mei 
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nog gewoon met een sprong te water konden (1,5 meter hoogte) moesten we nu door de lage 
waterstand met de ladder zeker 4 meter omlaag klimmen. Daarbij is afdalen met een dubbele 12 
liter fles altijd nog fijner dan weer naar boven klimmen. 

  

Situatie afgelopen mei met ‘hoogwater’.  

 

Dit maal laagwater, Barend test alvast even de ladder. 
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Het doel van de eerste duik was om de zogenaamde kurkentrekker te bereiken. Hiervoor moesten 
we in de grot verder dan dat we voorheen geweest waren waarbij je op een gegeven moment door 
middel van een soort spiraal vorm naar een ondieper gedeelte opstijgt. Doordat we ook nu weer 
veel beter zicht hadden dan tijdens de cursus was het echt genieten hier. Het blijft wel een grot 
met een hele grillige vorm en af en toe redelijk smalle passages. Echt heel mooi om af en toe 
gewoon een soort van meandervorm te herkennen in de bodemstructuur, gevormd door het water 
in de afgelopen duizenden jaren. Je duikt werkelijk in een soort fossiel!  

Nu hadden ze ons al verteld dat het reservoir al heel lang met weinig water gevuld was terwijl het 
buiten behoorlijk warm was geweest, oftewel een niet zo frisse bak met water vol bacteriën. Dat 
werd ook wel duidelijk toen we na deze fantastische duik tijdens de safety stops in het reservoir 
geruime tijd tegen een dode muis moesten aankijken met daarop allemaal kleine zwarte 
beestjes…. Tja, ik voelde mijn pak op dat moment ook nog eens een beetje lekken, dus dat was 
niet fijn. Desondanks hebben we nog een tweede duik hier gemaakt met het resterende gas. Ook 
ditmaal weer genoten, alhoewel het voor mij wel wat fris werd. Na de duik waren de Spanjaarden 
van gisteren ook weer gearriveerd en boden ons meteen een koud biertje aan. Normaal zijn we 
daar niet vies van, maar met nog twee duiken voor de boeg hebben we dat maar vriendelijk 
afgeslagen. Direct mijn onderpak in het zonnetje gelegd en van onze lunch genoten. Niet geheel 
onbelangrijk, ook direct onze oren met zoetwater uitgespoeld, je weet maar nooit….  

Hierna zijn we toch weer naar de Ressel gereden om daar de twee laatse duiken te maken. 
Inmiddels een wat bekendere grot, maar desondanks voor ons nog nieuw genoeg om steeds 
nieuwe dingen te zien. Perfecte duik gemaakt van ruim een uur en daarbij tot aan de tweede T 
gekomen. Toen we terugkwamen in de buurt van de ingang zagen we toevallig onze instructeur 
met een nieuwe class aan het oefenen. Om ze niet te storen hebben we ter plekke onderwater ons 
gas herberekend en hebben we nog een leuke tweede duik gemaakt. Zodoende kwamen we na 
deze twee duiken pas na ruim 1,5 uur weer uit de grot.  

We hebben direct na de duik alles goed ingepakt en zijn terug gereden naar de duikbasis. Daar 
hebben we weer goed gegeten en hebben we alweer plannen gemaakt voor een volgende trip. Die 
zal hoogstwaarschijnlijk gaan naar een mijn in Wielingen (Duitsland). Gemakklijk aan te rijden op 
een dag vanuit Zeeland waarbij we dan zeker twee duiken kunnen maken. Zal vast een verslagje 
van volgen! 

 

Leon Joosse 
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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 Kögeler  06-55816289 
Harm Verbeek 0118-640275 
Ronald Stadhouders 0113-612441 
Erik de Been  06-14249633 
Henk Betlem  0118-629959 
Christiaan Sauer 06-11913112 

 

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 
hoofdinstructeur@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 Collignon  
Betty van den Berg 
Rob Plasse 
Ronald Sturm 

3*  
3*  
3*  
3*  
4* 
3* 
3* 

0118 629 959 *)  
0118 616 532  
0118 471 410  
0118 633 348 
06-50599677 
06-51555587 
06-10367384 

 

*) = werkt in ploegendienst, soms overdag beschikbaar  
@ = doordeweeks beperkt beschikbaar  
)( = WEEKEINDEN NIET BESCHIKBAAR 
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Een doel voor je duiken 

 
Als je al een poosje duikt, kan er een moment komen dat je denkt “Waar doe ik het voor?” 
Tenminste zo ging dat bij mij. Zeker, het is verstandig om eerst goed te leren duiken, dus minstens 
je 3*-brevet te halen. En je ervaring te verbreden door specialisaties te verzamelen tot je je 4*hebt. 

Maar dan? Dan kan de aardigheid er afgaan. Op 
Marktplaats merk je de gevolgen… 
 
Als je duikers spreekt die al lang duiken merk je dat ze 
eigenlijk zonder uitzondering een doel, een verdieping 
hebben gekozen voor hun duiken. Velen kiezen voor 
onderwaterfotografie en/of duikreizen naar exotische 
oorden, anderen voor wrakduiken, onderwaterarcheologie, 
Noordzeeduiken of worden instructeur, mentor of misschien 
wel bestuurslid.   
 
Ik heb gemerkt dat het erg aardig is wat beter te letten op 
wat je allemaal onder water tegenkomt. Al weet ik vrij veel 
van schelpdieren, van wat er verder groeit en bloeit onder 

water wist ik vrijwel niets. Als je je wat verder verdiept in het onderwaterleven, zie je steeds meer. 
De specialisatie onderwaterbiologie is een mooie basis. Dan begint de ontdekkingstocht. 
Naaktslakjes vind je bijvoorbeeld het beste via hun gastheer en/of via hun eikapsels. Nog niet zo 
lang geleden vielen me de grappige, kleine ET-achtige krabbetjes op, met hun vierkante 
rugschildje en uitpuilende ogen. Ze kijken je nieuwsgierig aan, maar als je ze probeert te pakken, 
verstoppen ze zich vliegensvlug onder een 
schelp, steen o.i.d., om even later weer om 
een hoekje te kijken of je er nog bent. Die had 
ik toch nog niet eerder gezien? Het bleken 
Penseelkrabbetjes te zijn. Oorspronkelijk 
bekend van oostelijk Azië tot in de Stille 
Oceaan, nog niet zo lang in Nederland en nu 
eigenlijk al heel algemeen in de Zeeuwse 
wateren. De mannetjes hebben een dot haar 
op hun scharen, vandaar de naam. We zitten 
hier in Zeeland echt op de 1ste rang om dit 
soort veranderingen in de natuur waar te 
nemen.  Zie voor nadere informatie 
www.anemoon.org.  
 
Is het een idee eens een aparte avond, met een deskundige inleider, te organiseren over de 
relaties onder de Zeeuwse waterspiegel? Of heb je andere suggesties voor een doel voor je 
duiken? Laat ze weten. Dat levert vast leuke onderwerpen op voor een aparte avond of voor een 
ALV na de pauze.  
 
Dick Hoeksema 
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Emailadressen Duikteam Zeeland 

Bestuur     bestuur@duikteamzeeland.nl 
Voorzitter     voorzitter@duikteamzeeland.nl  
Secretaris     secretaris@duikteamzeeland.nl 
Penningmeester    penningmeester@duikteamzeeland.nl 
Hoofdinstructeur    hoofdinstructeur@duikteamzeeland.nl 
Materiaalcommissie    materiaal@duikteamzeeland.nl 
Treur en jubel     treurenjubel@duikteamzeeland.nl 
Luchtbel     luchtbel@duikteamzeeland.nl 
Ledenadministratie    ledenadministratie@duikteamzeeland.nl 
Vertrouwenspersoon    vertrouwenspersoon@duikteamzeeland.nl  
Webmaster / digitale postbus van DTZ info@duikteamzeeland.nl  
 
 

Agenda beurzen 2015 - 2016 

• 14 - 15 november 2015  TekDIVE2015 te Antwerpen 

• 23 – 31 Januari 2016  Boot te Dusseldorf 

• 6 – 7 Februari 2016   Duikvaker te Houten 

• 19 – 20 Maart 2016   Belgische Duiksportbeurs te Antwerpen 

 

Verjaardagen leden 

November 
6  Erik de Been 

8  Daniel v.d. Pluijm 

9 Rinus Krijger 

11 Roel v.d. Mast 

17  Christiaan Sauer 

19 Erik Veerhoek 

28  Marnix Poelman 

 

allen van harte gefeliciteerd! 
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Uit het logboek van Christiaan 

Sinds wanneer duik je en wat was je eerste duik? 

Ooit. Lang geleden. Toen ik nog jong en minder knap was heb ik op vakantie op Curacao een proefduikje gemaakt. Hoe 
20 minuten eind jaren 90 nu zo’n invloed kunnen hebben…   

Echt “normaal” duiken doe ik sinds 9 april 2014; toen ik buiten begon bij DTZ.  

 

Hoeveel gelogde duiken heb je?  

Op dit moment staan er 77 gelogde duiken in mijn boekje. Niet alles staat er in, maar dat wat leuk, nuttig of wat dan ook 
is staat er zeker in.  

 

Waar, in welke landen heb je zoal gedoken?  

De eerste duik was dus meteen op Curacao. Toen alles in Nederland, en dankzij La Gombe staan er nu nog twee 
duiken in België in mijn boekje. Tot nu toe is het overal mooi!  

 

Vertel wat over jouw meest bijzondere en dierbare duik uit je logboek.  Noem dan de hoeveelste duik dit is, de 
datum, de locatie, maximale diepte en duur van deze duik(en) (meerdere duiken mag uiteraard ook, maar 
maximaal 3) 

Dat is een makkelijke vraag, met een moeilijk antwoord: er zijn zoveel mooie duiken geweest ondertussen, en dat terwijl 
ik net kom kijken binnen het duiken.  

De Serpent met een heerlijk ontspannen duik. Goudzwaardweg met een erg ontspannen duik met opeens 3 baby 
sepia’s die voor je komen liggen. Maar ik denk toch La Gombe dat boven aan staat; door de hoeveelheid gedoe rondom 
mijn werk om mee te kunnen is dat tot nu toe mijn meest memorabele duik. Het was duik 74; tot ongeveer 28 meter 
afgedaald met mijn buddy, en optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare bodemtijd en hoeveelheid lucht. de visjes 
heb ik bij de 2e duik bekeken, maar ook nu meer dan genoeg dingen gezien die de moeite waard waren.  

 

Wat was je kortste of langste duik ooit en hoe kwam dat?  

Die duik heb ik dus niet in mijn boekje staan. Het was een duik bij Zoetersbout. Om lekkage aan mijn bril te voorkomen 
had ik deze heerlijk strak aangetrokken. Met als gevolg dat op een meter of 4 a 5 mijn ogen uit mijn kassen gezogen 
werden voor mijn gevoel. Toen ik echt stekende pijn aan mijn ogen kreeg, en 
door mijn neus uitademen geen soelaas bood ben ik na (gok ik?) een minuut of 3 
a 4 plompverloren naar boven gekomen. Niet echt de handigste actie ooit; maar 
wat was ik blij die bril af te kunnen gooien. Daarna heb ik nog 2 weken met een 
volkomen bloed-doorlopen oog rondgelopen.  

 

En tot slot welk waterdier heeft het meeste indruk op je gemaakt? 

Dat moet denk ik de sepiola zijn. Ik vind die dingen zo geweldig om te zien. Mooi 
klein, kleurrijk, nieuwsgierig, ze vallen je lamp te pas en te onpas aan. Het zijn in 
mijn ogen gewoon erg leuke beestjes om te zien!  

Foto: Mathilde Matthijsse 

http://www.anemoon.org/flora-en-
fauna/soorteninformatie/soorten/id/126/dwerginktvis 

Hartelijk bedankt voor de medewerking!! 
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Beste allen, 
  
Ik ga stoppen met duiken en heb een aantal lesboeken in de aanbieding: 
•         NOB Opleiding 2* duiken 
•         NOB Opleiding 3* duiken 
•         NOB Opleiding Nitrox 
•         NOB Spec. Onderwaterbiologie 
•         NOB Spec. Redden 
•         NOB Spec. Volgelaatsmasker 
•         NOB Spec. Droogpakduiken 
  
•         Padi Open Water 
•         Padi Open Water Advanced 
•         Padi Peak Peformence Buoyancy 
  
Voor een mooie fles of mandje (bij meerdere boeken) bier af te halen bij 
Wil Donkers 
Heerle 
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De Luchtbel CLUBKRANT 

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 

CLUBKRANT – 39e jaargang, nummer 

advertentie 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  
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Te koop, Overbodig of Overcompleet: 

Door overstap naar meer technischere duiken is dit vest overbodig geworden. Je kunt hem 
overnemen voor een leuk bedrag van ...... of Doe maar een leuk bod! 

• Aqualung Pro LT 
• Maat L 
• inclusief lood pockets.  
• Fijn vest!  

Betty van den Berg 

06-50599677 
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