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Van de redactie 

De voorkant van deze Luchtbel is een presentje van de NOB, onze eigen jubileumvlag!! Binnenkort 
een foto voor in de Onderwatersport?? 
 
Deze luchtbel is de laatste van 2015, we ronden een mooi jaar af van het 40-jarig bestaan. Maar 
het feesten houdt nog niet op. De LUCHTBEL  bestaat volgend jaar 40-jaar. We zullen af en toe 
terug blikken op 40 jaar geschiedenis. 
 
Afgelopen maand is het weer een volle maand geweest. ALV met een interessante presentatie 
over Deltacommissie van de NOB, mensen op vakantie inclusief een leuk verslag over Bonaire, 
een leuke en leerzame oefenles wrakduiken door Roel, een conditietraining van zwembadtrainer 
Betty, buitenduiken van de 2*, etc. 
Allemaal weer leuke dingen.  
 
Als het goed is rond Roel van der Mast binnenkort zijn 1* en 2* instructeurschap af. We zijn 
benieuwd naar zijn toekomstige lessen.... 
 
Kopie kan ingeleverd worden tot zondag 17 januari 2016 via luchtbel@duikteamzeeland.nl 

Veel leesplezier gewenst, 
Betty, Marian en Yolanda 
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Uitnodiging introduiken Duikteam ‘Zeeland’ 

Hieronder de uitnodiging voor onze jaarlijkse introduiken in december, ook verstuurd per DTZ-mail. 
Maak al je familieleden, vrienden, kennissen, buren, collega’s en andere belangstellenden in je 
omgeving attent op deze unieke mogelijkheid: een kennismakingsduikje met Duikteam Zeeland op 
9 december, waarna desgewenst bij onze vereniging een duikopleiding gevolgd kan worden. Klaar 
om nog vóór de zomer van 2016 te kunnen genieten van de prachtige onderwaterwereld. Dat gun 
je toch iedereen? 

Harm Verbeek , Dick Hoeksema 

 

Leer duiken met Duikteam ‘Zeeland’!  

Wilt u nog vóór de zomer van 2016 leren duiken? Maak dan een 
proefduik  bij Duikteam ‘Zeeland’ op woensdagavond 9 
december, vanaf 20:15 uur , in het Vrijburgbad te Vlissingen. 
Daarna kunt u vanaf januari een duikopleiding volgen op de 
woensdagavond. 

Graag aanmelden via hoofdinstructeur@duikteamzeeland.nl 

Alle belangstellenden vanaf 14 jaar zijn welkom en worden om 
20:00 uur in zwemkleding verwacht bij het verenigingsbad. Hebt 
u zelf een duikbril en duikvinnen? Neem ze mee, anders 
regelen wij die voor u. Toegang gratis.   

Graag tot ziens in het zwembad!  

Met vriendelijke groet, 

Duikteam ‘Zeeland’, www.duikteamzeeland.nl  
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Van de voorzitter: de najaars-ALV 

Op 9 november 2015 vierden we onze tweede historische algemene ledenvergadering van dit jaar. 
Kwamen we voor de voorjaarsvergadering voor de laatste keer bijeen in ons eigen clubgebouw, 
dat we helaas moesten afstoten, voor onze najaarvergadering hebben we, nu voor het eerst, 
onderdak gevonden in wijkcentrum Het Palet in Middelburg-Zuid.  

Waarom ‘vieren’? Wel, het is fijn dat zoveel leden (27) tijd vrij 
maken om gebruik te maken van hun democratisch recht mee te 
denken, te praten en te beslissen over de koers van onze 
vereniging. Duikteam ‘Zeeland’ is immers van ons allemaal. Het 
aantal aanwezigen was groter dan tijdens de voorjaars-ALV. We 
hopen dat de stijgende trend zich voort zal zetten in 2016.  

We namen afscheid van Mario de Wever als secretaris en van Erik 
Veerhoek als hoofdinstructeur. Deze mannen hebben onze club 
door een moeilijke periode, met een incompleet bestuur, geleid. Samen met Marco en Rob. Door 
het duo Treur-en-Jubel werden ze welverdiend in de bloemetjes gezet, ondersteund door een 
hartelijk applaus. Gelukkig blijft Mario een voor DTZ waardevolle contactpersoon met de 
gemeenten Middelburg en Vlissingen en blijft Erik het op zijn lijf geschreven  instructeurschap  voor 
onze club uitoefenen. Chris de Mooij en Harm Verbeek waren bereid de taken van secretaris en 
hoofdinstructeur over te nemen. Geweldig mannen! Alle zes reuze bedankt! 

Tijdens de ALV zijn belangrijke voortgangs-beslissingen 
genomen wat betreft de compressor en nitrox. In nauw 
overleg met de nitrox-commissie kan nu een nieuwe 
geluidsarme, 300 bar-compressor aangeschaft worden en, 
zodra de financiële middelen dat toelaten, een bijbehorende 
bufferinstallatie. Geweldig! Gestreefd wordt naar een zo 
voordelig mogelijk totaalpakket, van goede kwaliteit, met 
gedegen onderhoudsafspraken en een optimale garantie. 
Nog even puzzelen dus, maar daar gaan we uitkomen… 

Wat ook bijblijft van de ALV is de belangrijke rol die de 
NOB-Deltacommissie speelt bij het realiseren van 
voorzieningen voor de duiksport in ZW-Nederland. De 
commissie heeft al veel bereikt. Zie bijvoorbeeld de 
upgrade van duikplaats Sint-Annaland (73): 
www.onderwatersport.org/Actueel/Nieuwsberichten/tabid/
90/articleType/ArticleView/articleld/406/De-
Deltacommissie-zit-niet-stil.aspx  

Commissielid Roel: dank voor je presentatie! 

Tot aan de zwembadrand/waterkant! 

 

Namens het bestuur, 

 

Dick Hoeksema, voorzitter@duikteamzeeland.nl  
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Opleidingschema 2* 

Theorie Praktijk 

Onderwerp Datum Zwembadles Buitenwaterles Datum 
1. 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 

2. 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 

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 

 

Voorjaarsvakantie 

 

zwembad theorielokaal + 2e 
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2016 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 

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 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 
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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 

  

 
 
 

Ik heb weinig bij te dragen 

Maar wel een leuk linkje voor de doe het zelf duiker met handige tips 
 
http://www.torpedo.be/tips.html 
 
Groet, 
 
Mario 
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Verslag van Bonaire 
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Bonaire reis dag 1 

13 november was het dan eindelijk zo ver en vertrokken we met 8 DTZ-ers naar divers paradise 
Bonaire. Samen met Dick Hoeksema, Frans Spoor, Bianca de vlieger, Harm Verbeek, Martin 
Verhage, Marcel Jobse en Mathilde Matthijsse ging ik op pad om weer een aantal leuke duiken in 
mijn logboek te kunnen noteren. 

Deze vakantie had als moto duiken, duiken en duiken. En dat hebben we ook gedaan. 

Afgesproken werd dat van iedere dag een verslag zou worden gemaakt voor de luchtbel, en omdat 
ik met dit voorstel kwam, mag ik de eerste dag voor mijn rekening nemen. 

We moesten ons eerst melden bij Wannadive voor een 
checkduik op het huisrif Eden Beach. Na een briefing over 
de huisregels van Wannadive en de mogelijkheden voor 
wat betreft het duiken op Bonaire konden we dan eindelijk 
het water in. 

Met een lichte stroming  werd het zelfs een soort driftduik. 
Meteen kwamen we de bekende tropische flora en fauna 
weer tegen. Papegaaivissen, poetsgarnalen, 
salamandervissen en verschillende soorten koraal. 

Op Eden beach was ook een project om koraal 
kunstmatig te laten groeien op constructies onder water. 
(zie foto) 

De tweede duik van die dag hebben we gemaakt in het 
zuiden op Angel city. Hier heb je 2 riffen met een zandvlakte er tussen die op een gegeven 
moment bij elkaar komen. Het onderwaterlandschap was hier schitterend en de eerste murene 
werd al gauw gespot. Ook zwom hier heel wat jagende tonijnen rond. 
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’s Avonds hebben we de dag afgesloten met een heerlijke Italiaanse maaltijd bij 
de Dive Hut. Ons verblijf voor de rest van de week. 

Helaas is het weer voorbij, maar we hebben de foto’s nog om er van na te 
genieten. 

 

Groeten Rob 

Duikverslag zondag 15 november 2015 Bonaire. 

 

Nee het is geen droom, het is echt waar we 
zijn op Bonaire! 

Om de dames (Mathilde en Bianca) niet 
wakker te zoemen  (nee niet zoenen, zoemen!) 
ga ik met m’n scheerapparaat de muggen 
buiten lastig vallen.  

Opeens rent Mathilde vers uit de douche met 
alleen een handdoek als kledingstuk naar 
buiten!  Joppie, de slaapkamer deur wil niet 
meer open! Verbaasd ga ik naar binnen en 
draai aan de deurknop, maar helaas de deur 
geeft geen krimp. Oei wat nu? Mathilde roept 
de hulp van Harm in, die even verbaasd staat 
te kijken, maar dan gewapend met een 
moersleutel aan de slag gaat.  Paparazzi Dick 
staat inmiddels foto’s te maken van het inbraak 

gebeuren. Na een paar harde klappen en flink wat gekreun van zowel de deur als Harm, geeft de 
deur dan toch toe, pffff gelukkig. 
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Voor het ontbijt eerst nog pinnen en tanken. Het is even zoeken maar dan zijn we bij het 
pompstation. Er staan al diverse Bonairianen te wachten bij het loket, maar nog even geduld het 
tankstation gaat pas om 08.00 open. De tankdame komt op haar gemak aanrijden en haast zich 
niet  om het loket te openen. Harm staat al te prutsen aan de pomp, maar er komt niks uit, de 
tankdame roept “U moet eerst pómpen meneer!” 

Na alle dingen gedaan te hebben die we 
moeten doen en een mooi autoritje langs de 
kust liggen we dan eindelijk in het azuurblauwe 
water van duikstek Nukove, het is hier echt 
práchtig! We zien diverse anemonen, 
keizersvissen, groene murenes , zeesla 
slakken en een barracuda. Na 73 minuten 
staan we weer aan de kant en gaan we door 
naar Playa Frans, Frans is uiteraard in z’n 
nopjes met deze duikplek . Ik duik met Martin 
en we zien een murene die gepoetst wordt 
door een poetsvis. Na 81 heerlijke minuten 
komen we weer bovenwater, het blijft super! 

We krijgen geen genoeg van de Caribische 
zee ’s avonds doen we nog een nachtduikje bij 
Something Special en dat blijkt het inderdaad 
te zijn! We zien jagende murenes, sharptail 
eels, slapende papegaaivissen in een 
coconnetje en een jagende Tarpon die om ons heen blijft cirkelen. 

Aan het eind van de duik trommelt Mathilde iedereen bij elkaar voor een onderwaterkringgesprek, 
lichten uit en wapperen maar met de handjes: zeevonk! 

Na al dat duiken hebben we wel zin in een polar biertje! 

Marcel 
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Bonaire dag 3 

Weer een nieuwe dag in het paradijs, die we 
zoals we inmiddels gewend zijn, beginnen met 
gebakken eieren. Vandaag gaan we richting 
Red Slave. We rijden langs de zoutvlaktes, 
oogverblindend witte bergen zout schitteren in 
de zon. De zoutvlakten zijn overdekt met een 
laag roze water, Harm heeft een theorie over 
bacteriën die deze kleur veroorzaken. Het roze 
met de blauwe lucht er boven geeft het effect 
van een overdreven gephotoshopt plaatje. 

Bij Red Slave staan we even stil bij de niet zo 
fraaie geschiedenis van Bonaire. Op deze plek 
staan de slavenhuisjes en de oranje gekleurde 
obelisk die als baken diende voor de schepen 
die het zout kwamen halen. 

Dan gauw te water in het heerlijk turkooizen nat , had iemand al vermeld dat het water 28 graden 
is? Red Slave is één van de zuidelijkste duikplekken en dat is te merken want er staat een flinke 
stroming, maar mede door deze stroming is het onderwaterleven hier prachtig. We zijn nog maar 
even onderwater als er in de verte een adelaarsrog voorbij zwemt. Vervolgens peddelt een 
schilpad voorbij, Marcel de videoman schiet een prachtig filmpje van het dier. Na een heerlijke duik 
is het even flink zwemmen om weer aan de kant te komen. 

Vandaag geen broodjes pindakaas als lunch 
maar een deftige lunch aan het strand van het 
lichtblauw gekleurde Lacbaai. Om bij de baai 
te komen rijden we langs de woeste zuidkust, 
een geweldige plek met woeste golven en 
stapels drijfhout.  

’s Middags gaan we een kijkje nemen bij Pink 
Beach en ja het strand is roze(-achtig). Ik duik 
met Rob, we zien twee keer een barracuda. 
De tweede ligt doodstil te poseren voor onze 
camera’s, klik klik klik klik, maar zwemt dan 
plots recht op Rob af, die duikt toch maar even 
weg. Een stukje verder zien we een hele grote 
groene murene onder een rots liggen. Ik kan 
z’n kop niet zien en probeer via een opening in 
de rots te gluren, komt de murene daar opeens 
met z’n kop tussenuit gepiept! Nu ben ik het 
die schrikt! 

Wat we ’s avonds hebben gegeten weet ik eigenlijk niet meer, maar het zal wel iets zijn dat we 
wegspoelden met polar-bier. 

Mathilde 
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Bonaire reis dag 4 – dinsdag 17 november 

Vandaag zijn we extra opgewonden, want we gaan naar de Hilma Hooker. “Wie niet op de Hilma 
Hooker heeft gedoken, is niet op Bonaire geweest”, zeggen ze. Schrik niet, dit is niets oneerbaars, 
het gaat om een scheepswrak. Het verhaal van dit gezonken schip spreekt zeker tot de 
verbeelding. De Hilma Hooker is een 72 meter lang vrachtschip uit Nederland dat in 1984 onder 
verdachte omstandigheden is gezonken. De laatste eigenaar van het schip gebruikt haar voor 
iedere mogelijke vracht, niet allemaal even legaal. Deze ‘wisselende contacten’ zorgden er 
waarschijnlijk voor dat ze in de volksmond bekend stond als Hilma Hooker.  

 

De kapitein kon bij aankomst van de haven van Bonaire geen papieren tonen. Bij controle van het 
schip, dat overigens in slechte staat was, vond men 11.000 kg marihuana tussen de wanden. 
Omdat de kapitein onvindbaar was, kon het schip niet worden opgeëist. Toen zonk het voor de 
kust van Bonaire op één van populaire duikplaatsen… 

Het schip ligt tussen de 30 meter (onderkant boeg) en 18 meter (bovenkant achtersteven) diep. 
Mathilde en ik duiken naar de boeg en zien gelijk 3 grote tarpons. Voor mij is de duik al geslaagd. 
We zwemmen net onder de reling naar achteren en zien vooral veel verschillende sponzen op het 
wrak. Onder het wrak zien we nog wat zandalen uit het zand komen. 

Van zandalen uit het zand naar sandalen in het zand. We picknicken op het strand en gaan nog 
even in de zon liggen. Maar wat ligt Dick toch te zweten! Logisch, hij heeft zijn shorty nog aan. 
Lekker zonnen met 31 graden met je duikpak nog aan. Zou alle opwinding hem dan toch teveel 
geworden zijn? Even later blijkt dat het toch handig is dat hij nog is aangekleed, want bij het 
optuigen blijkt zijn automaat ineens te lekken. En iedereen is al in het water of staat klaar om te 
gaan duiken. Maar Dick moet zijn automaat eerst laten repareren. In zijn haast om weg te komen, 
gooit hij alle kleding uit de ene pick-up in de andere en racet naar de duikschool in zijn duikpak. En 
zo komt het dat Mathilde een onderbroek op de voorstoel vindt en er even aan snuffelt, omdat ze 
zeker weet dat hij van Marcel moet zijn. Maar helaas, hij is van Frans… 
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Na weer even chillen op het strand rijden we 
naar de hut om lampen op te laden voor een 
nachtduik bij Weber’s Joy. Dat klinkt als een 
aangename picknick, maar dat is het vooral 
voor de tarpon, die jaagt op lekkere hapjes die 
in het zicht komen door onze lampen. Veel 
vissen zijn verscholen tussen het koraal, maar 
af en toe komt er een grote papegaaienvis of 
een grote koffervis voorbij zwemmen. Frans is 
mijn buddy en Frans kan er geen genoeg van 
krijgen. Zelfs niet als ik op bijna 50 bar zit en 
eigenlijk wel naar boven wil. Uiteindelijk volgt 
hij, maar zodra we aan de oppervlakte zijn, 
roept hij : “Ik ga nog even hoor!” Het lijkt de 
reclame van “Snelle Jelle” wel. Alleen eindigt 
deze beter: met zijn achten aan een tafel voor 
(cheese)burgers. Moe maar voldaan. 

Bianca de Vlieger 

Duiken, duiken, duiken… 

Bonairereis dag 5 – woensdag 18 november 

Duiken, duiken, duiken. Tien duiken achter de 
rug. Voor woensdag 18 november stonden er 
weer drie duiken op het programma. De dag 
dat zou blijken dat ‘Andrea I’ voor mij niet de 
meest ideale plek is voor een nachtduik. 
Daarover later meer. Het was bewolkt, voor 
het eerst een dag dat de zon zich niet zou 
laten zien. Het was warm, 30 graden, maar de 
continue oostenwind maakte het klimaat 
aangenaam. Het zeewater was 28 graden, 
glashelder en boordevol leven. Wat een feest! 

’s Ochtends wilden we gaan duiken bij de 
welbekende ‘1000 Steps’. Welbekend 

inderdaad, en daardoor overvol. We reden 
snel door naar duiksite ‘Tolo’ een eindje 
verderop. Een rustige plek met als bijkomend 
voordeel …. 0 ‘steps’: met buddy Harm stapte 
ik zo het water in. Vijf minuten ‘peddelen’ en 
op ca. 10 meter kwamen we bij de prachtig 
ingerichte drop off. Samen daalden we af tot 
30 meter. Toen zagen we beneden ons een 
giga-langoest die graag op de foto wilde. 
Vooruit dan maar en we zakten door tot 36,9 
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meter. Hij blij, wij blij. Langzaam stijgend verkenden we de omgeving. Een keizersvis hier, twee 
flamingotongen daar…, het kon niet op. Je kwam ogen tekort. Na 64 minuten stapten Harm en ik 
weer op het koraalstrandje.  Wauw!  

Toen door naar de tweede duikstek van die dag, ‘Karpata’. We lieten ons de door de dames vers 
gesmeerde bolletjes goed smaken. Op een iets hoger gelegen plateau koesterden zich een viertal 
grote leguanen. Een gele kanarie streek neer op een autospiegel om zichzelf, of een vermeende 
soortgenoot?, eens te bewonderen. Tijd voor de tweede duik. Deze keer met Bianca. Ons met de 
armen ondersteunend op een blok beton lieten we ons in het water glijden. Weer vanaf 10 meter 
diepte een prachtige drop off, met deze keer als toppers een koraalduivel, een blauw geringde 
platvis en, op afstand, een schildpad. 
Duikdiepte 17,4 m, duiktijd 59 minuten. 

Voldaan keerden we huiswaarts . Even tijd om 
de indrukken te verwerken, onze administratie 
bij te werken en de contacten met het 
thuisfront te onderhouden. We besloten deze 
avond te gaan dineren vóór de nachtduik. De 
keuze viel op pizza’s bij ‘Pasa bon pizza’, de 
enige plek op Bonaire met een ‘verkeerslicht’ 
voor de deur. Heerlijk die pizza’s! Maar wel 
zwaar op de maag. Was dit nu wel zo’n goed 
idee? Afijn, na twee uurtjes uitbuiken naar 
‘Andrea I’ voor de nachtduik. Bianca gaf de 
voorkeur aan een bedduik en was dus niet van 
de partij. 

We vonden al snel de parkeerplaats waar we 
de auto’s comfortabel konden parkeren. Geen 
andere belangstellenden. In het stikdonker, dat 
wel. In het schijnsel van de achteruitrijlichten 
kleedden we ons om. Maar waar te water? Met 
Bianca was ook haar geweldige duikgids in 
onze accommodatie de Dive Hut 
achtergebleven. En toen ging het (bijna) mis…  
De entree bleek verre van eenvoudig. 
Ogenschijnlijk leek ik te water te  gaan op een 
gunstige plek, maar na een eerste hindernis 
waren er vlak onderwater weer koraalpartijen 
met daartussen smalle, diepe kloven. Lopen 
ging niet en als je probeerde te zwemmen 
strandde je in het donker op het volgende blok 
koraal. Na 10 meter geploeter reikte Frans mij 
mijn loodgordel. “Zou je die niet omdoen?” 
Chips, die had ik in de donkere laadbak over 
het hoofd gezien. Ook dat nog! De gordel 
omdoen onder het trimvest ging niet. Gelukkig 
was daar mijn rustige buddy Martin: “Doe je trimvest maar uit.” Afijn, dat bleek de oplossing en niet 
veel later waren ook wij ondergedoken. Als beloning werden we in de donkere diepten opgewacht 
door zeeëgels, murenes, een papegaaivis, een egelvis en een koraalduivel.  Dankzij Frans en 
Martin is het een geweldige duik geworden. Duikdiepte 14,1 m, duiktijd 59 minuten. 
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Voldoende ervaringen voor een nachtvol 
dromen. De volgende dag las ik in het boekje 
van Bianca dat je bij ‘Andrea I’ recht op de 
gele rots moet afzwemmen, de enige manier 
om door het ondiepe rif van vooral vuurkoraal 
te komen. Welke gele rots? Wij hebben in 
ieder geval bewezen dat het in het donker ook 
op een ander manier kan...   Haha… 

 

Dick 

 

 

De laatste duikdag op Bonaire 

Onze laatste duikdag had een stormachtig begin. Hoe kom je redelijk 
droog bij het ontbijt? Want tot onze verbazing was het bewolkt en het 
regende een beetje. Even later tijdens het ontbijt kon je dat “beetje” 
wel weg laten: een stortbui kwam naar beneden. Maar wij zaten droog 
en hadden toch een leuk programma bedacht: We gaan naar het 
Washington Slagbaai Nationaal Park vandaag. 

Dus via Wannadive (flessen halen) en de Chinese supermarkt (voor 
wat proviand) op weg naar het noordelijke deel van het eind. 
Onderweg moest team B nog wel tanken, anders zou dat mogelijk tot 
problemen leiden. De eerste tank had een lange wachtrij, maar in 
Rincon ging het sneller. Na ons netjes te hebben aangemeld met het 
Stinapa bonnetje konden we het park inrijden, waar alleen ‘off the 
road’ gereden kan worden. Met die nattigheid een heerlijke uitdaging, 
wat ook aan de auto’s te zien was. Onderweg enkele foto’s gemaakt, 
waaronder bloeiende cactusbomen. 

Eindelijk de eerste 
duiklocatie bereikt 
– zit er een groot 
gat in de weg en rij ik me vast. Met hulp van 
Martin kan ik toch het laatste stukje ook rijden 
en staan we even later bij Playa Funchi – een 
plaatje! Het is alleen bewolkt, maar wie maalt 
daar om na al die zon. En we gaan duiken 

Na verdeling van de buddyparen bleven Frans 
en ik over – voor het eerst deze week doken 
we samen. Dus dat wordt lang duiken en veel 
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zien. En dat werd het ook. Het was geweldig mooi op deze locatie. Een TOPDUIK met de 
samenvatting: niet 1, niet 3 maar 19 Tarpons bij elkaar; niet 1 of 2 maar 5 Baracuda’s bij elkaar en 
tot slot (iets te ver voor de foto) een Zonnevis (of geestverwant hiervan). 

 

Uit het water vertrokken we voor de lunch iets zuidwaarts naar Boka Slagbaai. Volgens Mathilde 
zou hier een eethuisje zijn en een mooi strand. Dat strand klopte prima, maar dat eethuisje was 
gesloten. Goed dat we een bezoekje aan de supermarkt hadden gemaakt en dus broodjes en 
pindakaas bij ons hadden. Harm heeft dik en minder dik belegde broodjes uitgereikt. Gaandeweg 
wel met hindernissen, want van alles viel in het zand naast hem. Het blijft behelpen op zo’n 
vakantie natuurlijk. 

Na de pauze was het de beurt aan Bianca om 
een tussenduikje te maken, want dan zou ze 
afsluiten met haar 50e duik op deze reis. Dat 
Martin zijn 400e duik vanmorgen maakte heeft 
hij niet gemeld. Allebei natuurlijk gefeliciteerd 
met deze prestatie. Dat tussenduikje werd op 
20 minuten getimed, want we moesten op tijd 
uit het park zijn. Dick was haar altijd 
bereidwillige buddy bij deze duik en hij is dan 
ook de enige die 16 duiken gemaakt heeft op 
Bonaire (wat een voorzitter !). 

Mijn laatste duik heb ik ook met Dick gemaakt 
en we begonnen direct met een grote school 
blue runners(foto van Mathilde). Leuk om dat 
beweging in zo’n school te zien als er 1 relatief 
kleine tonijn achter aan gaat zwemmen. 
Verder hebben Dick en ik een heerlijke duik 
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gemaakt met murenes en poetsgarnalen en nog veel meer. Heerlijk ontspannen gezwommen en 
weer ruim het uur volgemaakt. Een waardige afsluiting van een heerlijke duikweek. Bij het 
omkleden is het natuurlijk weer wachten op de langduikers / niet ademmende mensen. Maar 
iedereen wist dat ik gezegd had: 16.00 uur moeten we vertrekken op deze plek. De parkwachters 
kwamen ons hier ook aan herinneren. Gelukkig was iedereen toen wel omgekleed en klaar op te 
rijden. Een prachtige tocht door het park lag nog voor ons met afdalingen en heuvels met steile 
hellingen. Hier en daar kwamen we nog wat geiten tegen en dat werd natuurlijk het thema van de 
terugweg: waar was Aletta geitenboerderij. Deze hebben we halverwege Rincon en Kralendijk 
gevonden, maar dan wel “gesloten”. Dan maar aan het bier (uit blik) en lekker eten ’s avonds.  

<<< Vrijdag >>> 

Aan alle leuke dingen komen een eind, 
daarom eerst uitslapen, voor sommigen dan... 

De zon was terug, korte broek, t-shirt, 
papagaaien kwetteren dat 't een lieve lust was, 
vogels piepen... bakje koffie, en dat alles op 
ons terrasje... 

Ontbijt bij de DiveHut. Ontbijt betaald, en ook 
de duiken. Daarna alles in de auto laden want 
ons onderkomen moest leeg, er kwamen 
nieuw gasten. Afrekening bij Wannadive 
verliep goed! We kwamen goed weg,  $155 
betaald, zonder $50 van de check duik. Das 
een meevaller. Er is er één die een lager 
bedrag per duik betaald heeft dan de rest. 
Rara wie...? 

 

Alles ingepakt en bij Wannadive / Eden Beach aan t water gezeten, gegeten, drankje gehaald, t-
shirt gekocht bij Wannadive, gezwommen...en nog eens, sommigen konden de verleiding van friet 
niet weerstaan. (met twee...?) ‘ 

Dick had een rots gevonden, en met een boek of weggedut heeft ie daar het grootste deel van de 
middag van genoten. 

Harm en Martin nog t dorp in gegaan voor relatie geschenken. 

Na gewuifd door de staart van een papagaai vis reden we toen richting Flamingo Airport.  

 

Auto inleveren. En waarschijnlijk hebben we 
ook wat water mee genomen want de koffer 
waren toch wat zwaarder. En tot zijn eigen 
verbazing kreeg Marcel zijn gereserveerde 
nummerplaat. 
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Terugreis volgens planning. Koffie met koek bij 
Starbucks op Schiphol en om 11:16 met de 
trein richting Vlissingen... 

 

Conclusie: Met dit clupje wil ik graag nog eens naar Bonaire.... 

Frans 
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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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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 

• 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 
21 Laura Carbo (omdat we haar vergeten waren, alsnog bij 

deze..... GEFELICITEERD =) 

 

December 
3 Ronald Stadhouders 

21 Erwin Heiligers 

23 Piet Driessen 

27 Bert Schreurs 

29 Martijn Bruinen 

30 Hans van der Togt 

 

allen van harte gefeliciteerd! 
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Mijn resetbutton is duiken 

 
“Mijn resetbutton is duiken. Dat gevoel van gewichtloosheid 
– alle zorgen drijven weg. 

[…] 

Onder water zijn alle regels anders. Het kleinste visje 
zwemt behendiger dan jij. We zijn zo onnozel onder water. 
Een bezoeker in een vreemde wereld. Als ik een 
heremietkreeftje zie vechten om een schelpje, dan is mijn 
hoofd leeg. Geweldig.” 

 

Marco Borsato in PZC & Magazine, 21 november 2015  

Foto van weblog.borsato.nl 
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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” kunn

CLUBKRANT – 39e jaargang, nummer 10

Hier kan uw 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

 

10, november 2015 

 

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

@duikteamzeeland.nl  
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Te koop, Overbodig of Overcompleet: 

Te koop wegens over kompleet, 
Binnen vinnen Mares quatro maat 
44/45. 

In goede staat met gebruikers 
sporen. Daarom maar € 15,- 

  

Met vriendelijke groet Stefan. 

 

 


