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Van de redactie 
 

De foto op de voorkant is van Christiaan Sauer. Mooie avond om te duiken. 

Het buitenwater seizoen is weer aangebroken. Inmiddels hebben de 1* voor het eerst in het 
buitenwater gedoken. Hoe zouden ze het hebben gevonden? Wellicht lezen we het in de volgende 
Luchtbel. 

De 2*-opleiding is op dreef. Mocht je een keertje mee willen duiken, via de Yahoo word je op de 
hoogte gehouden waar en hoe laat er wordt gedoken. 

Mocht je een keertje in de pen willen klimmen voor Uit het logboek van …. Bijgevoegd tref je het 
format aan. We kijken uit naar je avonturen. 

Kopij kan ingeleverd worden tot zondag 22 mei 2016 via luchtbel@duikteamzeeland.nl. 

 

Veel duikplezier! 

Marian Roos, Yolanda de Jong en Betty van den Berg 

  

file:///F:/Duikteam%20Zeeland/Luchtbel%202015/luchtbel@duikteamzeeland.nl


 

De Luchtbel CLUBKRANT – 40e jaargang, nr. 4, April 2016 

Van de voorzitter: we gaan weer los! 
 

Als je onze Facebookpagina en DTZ-mail volgt, overvalt je 
een gevoel dat koeien moeten ervaren als ze voor het eerst 
de wei in mogen: het duikseizoen is geopend, de buitenduiken 
zijn weer gestart en Jack en Ronald hebben de eerste 
clubduik al weer in de etalage gezet. We gaan los! Hoera! 
Natuurlijk, met een pannenkoekenbodem in de maag was het 
beter gegaan, maar met het stormachtige weer op 28 maart 
was een Paas- en Pannenkoekenduik echt onverantwoord. 
Een wijze beslissing van Betty en Rob deze af te blazen. 
Christiaan is al bezig een DTZ-barbecue  te organiseren, 
hoogstwaarschijnlijk onder gunstiger omstandigheden. Dat 
belooft weer een gezellige happening te worden. 

Het was fijn tijdens de voorjaars-ALV van 29 maart instructeur Erik Veerhoek in het 
zonnetje te kunnen zetten. Organisator van Nieuwjaarssnorkeltochten, bootduiken, 
nettentraining en jarenlang hoofdinstructeur/voorzitter van de TOC! De eervolle Ben 
van Gelder-wisseltrofee 2016 is welverdiend! Proficiat Erik!  

Leon Joosse deelde met ons op inspirerende wijze zijn passie voor grotduiken. 
Prachtige ondergrondse onderwaterbeelden. Maar voordat je ondergronds gaat komt 
er heel wat kijken. Veiligheid wordt niet aan het toeval overgelaten. Dank Leon voor 
de prima presentatie! 

Van 30 maart het verdrietige bericht van het overlijden van Peter Meerleveld op de 
veel te jonge leeftijd van 58 jaar. Peter was ons enige lid van buiten Zeeland. De 
leden die meegeweest zijn naar Dahab zullen zich Peter en zijn vrouw Pauline nog wel herinneren. 
Kees Glas, Peters buddy van het eerste uur, zal een stukje ter nagedachtenis van Peter schrijven. 
Peter laat naast Pauline twee jonge kinderen na. We wensen het gezin Meerleveld en de familie 
veel sterkte! 

Op 30 april zijn we als DTZ weer vertegenwoordigd op de 
Reddingbootdag in Westkapelle en op 28 mei op de 
Karolingenmarkt in Oost-Souburg. Naast eigen materiaal (banner, 
flyer, vlag) mogen we gebruik maken van promotiemateriaal van 
de NOB. Bert, Rob, Jack en Ronald hebben al hun medewerking 
toegezegd om met ondergetekende de marktkramen te 
bemensen. Als het je ook leuk lijkt je duikenthousiasme enkele 
uurtjes naar buiten uit te stralen, neem dan even met mij contact 
op.  

Met een vrolijk partijtje waterpolo hebben we op woensdag 13 
april de zwembadtraining afgesloten. Alle trainers hartelijk dank 
voor het op peil houden van onze conditie! Nu gaan we het weer 
op eigen kracht proberen, in het buitenwater. Nog even en dan 

kunnen we gebruik gaan maken van onze eigen Nardi nitroxcompressor. 

We wensen ieder een prachtige duikzomer 2016! En aarzel niet ons mee te laten genieten via De 
Luchtbel: gedeelde vreugde is dubbele vreugde! 

Namens het bestuur, 

Dick Hoeksema, voorzitter 
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Kalender 
 

Duikagenda 2016 Duikteam Zeeland 

no datum lokatie aanwezig HW-LW lok.no coordinator bijz.heden soort duik nivo 

1 20-apr veerse dam 19.30.   86 Erik V.    1* opl.   1e buitenduik 0* 

  21-apr Inlaag, Wolphaatsdijk 20.00      Roel   Nachtduik 2* opleiding 1* 

2 26-apr Nieuwe Kerkweg, Scharendijke 20.00     Roel   Nachtduik 2* opleiding 1* 

3 27-apr Kabbelaar 19.30.     Erik / Harm   1* opleiding    0* 

4 4-mei Trafohuisje 19.30.     Erik + Roel   1* + 2* opleiding    0* 

5 11-mei Tetjes, Wemeldinge 19.00.     Roel   Diepe duik 2* opleiding    1* 

6 11-mei Inlaag, Wolphaatsdijk 19.30.     Erik / Harm   1* opleiding    0* 

7 18-mei Stelhoeve, Wemeldinge 19.30     Roel   Getijdeduik 2* opleiding    1* 

8 18-mei Nieuwe Kerkweg, Scharendijke 19.30.     Erik / Harm   1* opleiding    0* 

9 25-mei ??? 19.30.     Erik   1* opleiding    0* 

10 26-mei Zeelandbrug 18.00     Roel   Getijdeduik 2* opleiding    1* 

11 28 mei   ? LW.12.45   Erik V.  aanmeld. Bootduik 2* 

  1-jun Kabbelaar 19.30     Erik + Roel   1* + 2* opleiding    0* 

12 5 juni Kulkenol 8.00. LW. 10.15 33 Adri Verras aanmeld. Bootduik Dolfijn 2* 

  8-jun Geersdijk 19.30     Erik + Roel   1* + 2* opleiding    0* 

  ??? ???       Harm   Onderwaterbiologie 1* 

  ??? ???       Harm   Onderwaterbiologie 1* 

13 25 juni   ? LW. 13.40   Erik V.  aanmeld. Bootduik 2* 

14 9 juli  Wemeldinge   LW. 13.40   Christiaan S. aanmeld. BBQ- duik 1* 

15 9 juli  Katshoek 12.00. HW. 13.56 57 Adri Verras aanmeld. Bootduik Dolfijn 2* 

16 23 juli   ? LW. 12.45   Erik V.  aanmeld. Bootduik 2* 

17 7-aug   ? LW. 13.05   Erik V.  aanmeld. Bootduik 2* 

18 21-aug   ? LW. 12.20   Erik V.  aanmeld. Bootduik 2* 

19 4-sep   ? LW. 11.36   Erik V.  aanmeld. Bootduik 2* 

20 18-sep   ? LW.11.05   Erik V.  aanmeld. Bootduik 2* 

21 ?   ?     Ronald&Marjon aanmeld. zoetwater duik 1* 

 
                  

 
Elke woensdagavond word er gedoken. De lokatie zal een week van te voren via de Yahoo bekend gemaakt worden. 

 
bij het getij gaan we uit van stavenisse. 
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Over Peter, 
Het zal aan het einde van de jaren zeventig zijn geweest dat Peter is begonnen met de duiksport. 
Daarvoor was hij een aantal keer met vakantie naar de Middellandse zee geweest. Om precies te 
zijn naar de cote d' Azure, waar stranden en rotspartijen elkaar afwisselen; een ideale lokatie om 
te snorkelen.  Peter studeerde rond die tijd ook in Amsterdam bij de lerarenopleiding met 
specialisatie biologie en scheikunde. Hij is daar lid geworden van een duikvereniging en heeft daar 
ook zijn een- en tweesters brevetopleiding doorlopen.  Al tijdens de duikopleiding werd Peter 
betrokken bij de opleiding door het geven van theorielessen. Vanuit Amsterdam gingen ze met 
enige regelmaat duiken in Zeeland.  Dat de Oosterschelde aantrekkelijker was, dat was hem snel 
duidelijk.  Na zijn studietijd is Peter gaan werken bij een automatiseerder en verhuisde hij naar 
Almere.  De combinatie Amsterdamse duikvereniging, werk (in de regio)  en wonen in Almere was 
van verre ideaal.  Wel ideaal was de combinatie vrienden in Zeeland en in het bijzonder bij 
duikteam Zeeland en een leaseauto van de zaak. Hij wilde aangesloten blijven bij de NOB en het 
beschikbaar zijn van een compressor met bij behorende lucht maakte het lidmaatschap bij 
duikteam Zeeland erg aantrekkelijk. Vanaf die tijd konden we Peter regelmatig ontmoeten bij de 
bootduiken op het schip van Anton Vermast en de jubileum reizen van de vereniging. Buiten het 
verenigingsverband werd er regelmatig een duikweekendje Zeeland gedaan. 

Nu, bijna twee jaar geleden, werd darmkanker bij hem ontdekt. Behandelingen hebben helaas 
geen baat gehad. Peter is op 30 maart  overleden.  In kleine kring is er een herdenkings 
bijeenkomst voor hem gehouden.  Peter heeft zijn lichaam ter beschikking gesteld voor de 
wetenschap. 

Kees Glas  
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In Memoriam Peter Meerleveld 
 

Hoewel verwacht hebben wij met bedroevenis kennis genomen van het overlijden van Peter 
Meerleveld. Peter was voor zover mogelijk aanwezig bij alle bootduiken en duikreizen die door 
duikteam Zeeland werden georganiseerd. 

Peter staat bij ons bekend als iemand die altijd iets kon toevoegen aan hetgeen je onderwater had 
waargenomen. Boven water toonde hij interesse in de duiker en  hetgeen hij  onderwater had 
gezien.  

Wij zullen Peter missen, we zijn dankbaar voor alle prettige momenten die we met hem mogen 
delen. 

Wij wensen Pauline, Patrick en Paul veel sterkte in deze moeilijke tijd bij het dragen van dit verlies. 

 

Het bestuur van Duikteam Zeeland 

 
 
 
 
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  

 

 

Medische keuring 
 

Tot mijn grote spijt ben ik maandag niet door de medische keuring voor sportduiker gekomen. Iets met 
longen die teveel Zuurstof vasthouden. Ik kan niet anders dan stoppen met de 1sters opleiding. 
Bedankt voor de uitmuntende begeleiding en gezelligheid.  

Groetjes, Erik van leeuwen  

mailto:bestuur@duikteamzeeland.nl
mailto:voorzitter@duikteamzeeland.nl
mailto:secretaris@duikteamzeeland.nl
mailto:penningmeester@duikteamzeeland.nl
mailto:hoofdtrainer@duikteamzeeland.nl
mailto:materiaal@duikteamzeeland.nl
mailto:treurenjubel@duikteamzeeland.nl
mailto:luchtbel@duikteamzeeland.nl
mailto:ledenadministratie@duikteamzeeland.nl
mailto:vertrouwenspersoon@duikteamzeeland.nl
mailto:info@duikteamzeeland.nl
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Specialisatie Driftduiken 
 

Binnenkort wil de ZvvO Dolfijn voor haar leden en voor de leden van Duikteam Zeeland een 
Specialisatie “Driftduiken” organiseren. Deze zal worden gegeven door Hans de Rijk, 2*-
instructeur.  

Leerdoelen 

Het doel van de specialisatie Driftduiken is de cursist de kennis, het inzicht en de vaardigheden bij 
te brengen die hem in staat stellen op een veilige en verantwoorde manier aan een driftduik deel te 
nemen en zelfstandig een driftduik voor een groep duikers voor te bereiden en te begeleiden. 

Ingangsniveau 

2*-duikbrevet + 20 ervaringsduiken in West-Europees getijdenwater. 

Globaal cursusprogramma 

Theoretische instructie: op vrijdag 10 juni, aanvang 19:00 uur. (Locatie volgt) 

Duur: 2 uur 

Praktische instructie: twee driftduiken in de Oosterschelde, op zaterdagen 25 juni 2016 en 02 juli 
2016. 

Bij slechte duikcondities wordt er uitgeweken naar een andere -nader te bepalen- datum. 

Kosten 

- Cursusgeld:    € 20.80 

- Boek en brevetregistratiekaart: € 24.20 

Totaal:     € 45.00 

Opgeven 

Opgeven kan bij Hans de Rijk  (JLdeRijk@Zeelandnet.nl), opgave wordt pas definitief als het 

verschuldigde cursus-geld voldaan is op rekening NL08 RABO 0373 9204 58 t.n.v. ZvvO Dolfijn, 
o.v.v. “Specialisatie Driftduiken 2016” 

Opgeven voor 15 mei 2016.  

Informatie 

Voor vragen of informatie m.b.t. deze specialisatie kunt u contact opnemen met Hans de Rijk, tel.: 
0118-593689 of per mail: JLdeRijk@Zeelandnet.nl 

mailto:JLdeRijk@Zeelandnet.nl
mailto:JLdeRijk@Zeelandnet.nl
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In de aanbieding: 3 DTZ-fleecevesten 
 

 

In de zomer van 2015 hebben we een ruime voorraad DTZ-fleecevesten ingekocht. Marineblauw 
van kleur, met daarop aan voor- en achterzijde het DTZ-logo geborduurd. Zie de foto’s. De vesten 
zijn heerlijk warm. Ze zijn uitgevoerd met aan de voorkant een centrale ritssluiting en links én 
rechts een handige zak met ritssluiting. Er zijn er nog drie van deze fraaie fleecevesten 
beschikbaar, één herenvest maat XXL (lekker ruim) en twee damesvesten maat L (iets getailleerd). 
Heb je belangstelling voor zo’n vest? Van de penningmeester mogen ze weg voor de prijs van € 
30,- per stuk. Je kunt er een bestellen via voorzitter@duikteamzeeland.nl  Wie het eerst komt, die 
het eerst maalt… 

 

Dick Hoeksema 

 

  

mailto:voorzitter@duikteamzeeland.nl
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Introductie persluchtduiken Van Dixhoornbrigade 
 

Korte impressie van de introductie persluchtduiken door Duikteam Zeeland aan de Van 
Dixhoornbrigade - Reddingsbrigade Middelburg. (Leuk om weer eens bij mijn oude clubje te kijken) 

Klik op onderstaande link voor het filmpje. 

https://vimeo.com/162899207 

 

Leon Joosse 

 

 

Vrijdagavond 8 april, 18.00-21.00 uur, verzorgde DTZ introduiken voor de Van Dixhoornbrigade in het 
Vrijburgbad. Leuk om onze prachtige hobby weer eens te kunnen delen met niet-duikers! Het was te 
merken dat de Van Dixhoorn-leden goed met water overweg kunnen, m.a.w. dankbaar 
werk. Harm en Erik, dank voor de organisatie! 

Dick Hoeksema  

  

https://www.facebook.com/groups/1464241970544345/
https://www.facebook.com/Van-Dixhoornbrigade-Reddingsbrigade-Middelburg-119109092720/
https://www.facebook.com/Van-Dixhoornbrigade-Reddingsbrigade-Middelburg-119109092720/
https://vimeo.com/162899207
https://www.facebook.com/harm.verbeek.7
https://www.facebook.com/erik.veerhoek.7
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Verjaardagen leden 
 

Mei 
 

4 Michael Veerhoek 
8 Peter de Groot 
13 Ronald Sturm 
 
 
 
 

 
 

  

Schema 1* opleiding  

woensdag 8 januari 2014 19.30 1* Kennismaking Zwembad Erik 

  21.15 Opleiding 1* brevet Zwembad Erik en Kees 

woensdag 15 januari 2014 19.30 1* Theorie H1 uitrusting Zwembad Erik 

  21.15 1* Opleiding Zwembad Erik en Harm 

woensdag 22 januari 2014 19.30 1* Theorie toets H1 Zwembad Erik 

  21.15 1* Opleiding Zwembad Erik en ? 

woensdag 29 januari 2014 19.30 1* Theorie H 2 materiaal Zwembad Frans 

  21.15 1* Opleiding Zwembad Frans en Yolanda 

woensdag 5 februari 2014 19.30 1* Theorie Toets H 2 Zwembad Frans 

  21.15 1* Opleiding Zwembad Frans en Erik 

woensdag 12 februari 2014 19.30 1* Theorie H3 natuurkunde Zwembad Yolanda 

  21.15 1* Opleiding Zwembad Yolanda en Kees 

woensdag 19 februari 2014 21.15 1* Opleiding Zwembad Frans en ? 

woensdag 26 februari 2014 19.30 1* Theorie Toets H3 Zwembad Yolanda 

  21.15 1* Opleiding Zwembad Yolanda en Harm 

woensdag 5 maart 2014 19.30 1* Theorie H4 duikberekening Zwembad Kees 

  21.15 1* Opleiding Zwembad Kees en ? 

woensdag 12 maart 2014 19.30 1* Theorie Toets H4 Zwembad Kees 

  21.15 1* Opleiding Zwembad Kees en Erik 

woensdag 19 maart 2014 19.30 1* Theorie H5 te water gaan Zwembad Erik 

  21.15 1* Opleiding Zwembad Erik en  Yolanda 

woensdag 26 maart 2014 19.30 1* Theorie Toets H5 Zwembad Erik 

  21.15 1* Opleiding Zwembad Erik en Kees 

woensdag 2 april 2014 19.30 1* Theorie inhalen/afronden Zwembad ? 

  21.15 1* Opleiding Zwembad ? 
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De Ben van Gelder Wisseltrofee 
 

29 maart was het weer zover, de halfjaarlijkse ALV van duikteam zeeland. 

Ook deze keer weer een volle agenda waar een terug koppeling van het bestuur naar de leden toe 
over de stand van zaken zoals die er nu voor staan, altijd spannend voor he bestuur of de leden  

Op agendapunt 9 stond de uitreiking van de “ Ben van Gelder wisseltrofee” 

Een paar dagen voor de ALV kregen de leden nog een herinnering van onze secretaris om 
kandidaten te nomineren voor deze trofee, er was op dat moment één kandidaat voorgedragen. 

Eigenlijk was ik toch wel benieuwd wie dit zou zijn! je loopt de leden even na en je gaat denken wie 
heeft de trofee dit jaar, wie heeft in de afgelopen jaren zo veel gedaan voor de club dat hij/zij de 
trofee verdient en wie heeft hem al gehad. 

Toen het moment daar was bleken er twee kandidaten te zijn, dus moest het bestuur een keuze 
gaan maken wie van de twee kandidaten het meest voldeed aan de gestelde criteria om de trofee 
uitgereikt te krijgen. 

Zelf was ik de zaal rond aan het kijken wie de mogelijke kandidaten zouden zijn ik had even geen 
idee zouden de genomineerden niet in de zaal zitten? Ik zal het toch niet zijn???? Nee  echt niet. 

Tot onze voorzitter begon met  “hij is 4,5 jaar voorzitter TOC geweest” was het voor mij duidelijk 
dat het over mij ging en mocht dan ook de trofee ontvangen. 

Heb ik hem verdiend? Het bestuur 
vond van wel, zelf denk ik, 
misschien wel! de dingen die ik 
doe/gedaan heb doe ik omdat ik het 
leuk vond/vind en als je daarmee 
de club helpt en de leden een leuke 
evenement kan aanbieden is het 
toch goed daar doe ik het voor. 

Dat sommige evenementen door  
gebrek aan interesse van de leden 
niet meer door kunnen gaan is 
jammer, maar ik zie dat er nu een 
‘’nieuwe” groep enthousiaste leden 
de draad weer oppakken en leuke 
dingen organiseren, dat  is erg leuk 
om te zien en om mee te maken 
hopelijk gaan die leden vooral door 
met evenementen te organiseren 
dat maakt de club weer meer 
aantrekkelijk voor alle leden. 

Erik Veerhoek  
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Extreem zeldzaam: narwal aangespoeld in België 
 

Twee wandelaars hebben woensdag een dode narwal aangetroffen in de Schelde, bij de sluis van 
het Belgische dorpje Wintam (ten zuiden van Antwerpen). Het is de eerste keer dat een narwal in 
België is aangespoeld. 

De gehoornde zoogdieren komen normaal alleen voor in de poolzee, op minimaal 70° 
noorderbreedte in de wateren van Rusland, Groenland en Canada. “Het is zeer zeldzaam dat dit 
dier in België is aangespoeld”, zegt Jan Haelters van het Museum Natuurwetenschappen. Hij 
onderzoekt het karkas, samen met specialisten van de universiteiten van Gent en Luik. “De 
strandingen van narwallen in de Noordzee zijn de afgelopen honderd jaar op één hand te tellen. In 
1912 was er nog eentje in de Zuiderzee.” 

De gevonden narwal uit de Zuiderzee in 1912. Foto door D. Schooneboom. 

Meer aangespoelde dieren 

De doodsoorzaak is nog onbekend en zal dat volgens Haelters vermoedelijk ook blijven. “Hij is al 
twee weken overleden en is al in verregaande staat van ontbinding. We weten wel al dat hij niet is 
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aangevaren, dat laat heel duidelijke wonden achter en die ontbreken. Het is ook onbekend of hij 
levend de Schelde op is gezwommen of dat hij door de stroming hier terecht is gekomen.” 

Afgelopen dinsdag spoelde een tuimelaar aan in Oostende. Dat was sinds 1990 niet meer 
gebeurd. Ook in Vlissingen spoelde afgelopen maand een spitssnuitdolfijn aan, een dier dat 
normaal op grote diepte in de Atlantische Oceaan leeft. Volgens Haelters is dat toeval. “De 
zeezoogdieren hebben helemaal niets met elkaar te maken. Mogelijk heeft de aanhoudende wind 
uit het noorden ze deze richting op geblazen”, zegt Haelters. 

De gestrande narwal bij Wintam is een jong mannetje van twee meter lang, met een slagtand van 
een halve meter. De slagtand van mannetjes kan tot drie meter lang worden. Bekijk ook de video 
over het leven van narwallen in het poolgebied. 

  

Datum: 28-04-2016 
Auteur: Paul Heuts 
Fotograaf: National Geographic 
 

http://www.natuurinformatie.nl/ndb.mcp/natuurdatabase.nl/i000860.html 

https://www.wnf.nl/dieren/dierenbieb-zoogdieren/narwal.htm#animaltab_general  

  

http://www.nationalgeographic.nl/video/narwal-de-eenhoorn-van-de-zee
http://www.natuurinformatie.nl/ndb.mcp/natuurdatabase.nl/i000860.html
https://www.wnf.nl/dieren/dierenbieb-zoogdieren/narwal.htm#animaltab_general
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Antivriesvis 
 

IJskoud, zo kun je deze vis wel noemen. De Antarctische tandvis zwemt in zout zeewater dat ruim 
onder de vries temperatuur ligt, op min 1,9 graden Celsius. En toch bevriest het dier niet, terwijl 
niet-aangepaste vissen onder deze omstandigheden al even stijf zouden als hun collega’s bij de 
viskraam. 

Een eiwit blijkt Antarctische vissoorten voor bevriezing te behoeden. AMOLF-postdoc Konrad 
Meister onderzoekt de eiwitten, die zich in het bloed van de dieren bevinden, met geavanceerde 
non-lineaire spectroscopie. Ze binden zich aan piepkleine ijskristallen, die de dieren onder meer 
via hun kieuwen binnenkrijgen. De eiwitten 
verhinderen kristalgroei en daarmee ijsvorming 
in het bloed. De gebonden ijskristalletjes 
blijven in het vissenlichaam achter, maar zijn 
zo klein dat dit geen problemen geeft. De 
eiwitten hebben ook toepassingen die voor 
mensen praktisch zijn. Zo gebruikt Unilever ze 
in de VS al enkele jaren om kristalvorming in 
schepijs tegen te gaan, en op termijn kunnen 
de eiwitten mogelijk weefselschade voorkomen 
bij gekoelde transplantatieorganen. 

Voor het onderzoek viste Meister in Antarctica 
samen met biologen naar de vriesbestendige 
vissen. De Antarctische tandvis geldt als 
favoriet, want dankzij zijn lengte van ruim twee 
meter heeft hij veel onderzoeksmateriaal: 
bloed.  
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Reddingbootdag Westkapelle 
 
Westkapelle, 30 april 2016 
 
Tijdens onze jaarlijkse 
Reddingbootdag op 30 april bent u 
van harte welkom in en rond ons 
boothuis in Westkapelle! Donateurs 
en toekomstige donateurs kunnen 
(hernieuwd) kennismaken met de 
vrijwilligers van de Koninklijke 
Nederlandse Redding Maatschappij. 

U bent vanaf 10.00 uur van harte 
welkom om een kijkje te nemen in 
het boothuis van Westkapelle! De 
hele dag is er van alles te zien en te 
beleven voor jong en oud. In het 
boothuis zijn filmpjes en foto's te zien 
en is er onder meer een simulator 
van het Loodswezen. Buiten ligt er 
onder meer een reddingsvlot en vaart 
onze reddingboot Uly. 

Ons programma: 

 Donateurs kunnen meevaren met de reddingboot Uly (als de weersomstandigheden het 
toelaten en op vertoon van een meevaarbewijs) 

 Bezoek van de SAR helikopter (onder voorbehoud) 

 KHV (Kusthulpverleningvoertuig UNIMOG). Korte rondrit maken langs de boulevard t.h.v. 
boothuis. 

 20 persoon reddingsvlot 

 KNRM promotiestand 

 KNRM Fotobord 

 Loodswezen simulator 

 Duikteam Zeeland 
 Modelbouwvereniging Vlissingen met o.a. bestuurbare bootjes in waterbak 

 Zeehengelsport Zuiderduin 

 Foto tentoonstelling 

 Nettenknopen 

 KNRM Koek en Zopie. 

Uiteraard is er een mogelijkheid om ons te steunen: U kunt zich aanmelden als "Redder aan wal"  
het donateurschap van de KNRM. U krijgt dan 3 maal per jaar het blad de Reddingboot met allerlei 
interessant nieuws en u heeft voorrang bij het meevaren op Reddingbootdag.  

Als u wilt meevaren met de reddingsboot of wilt meerijden met het KHV, bekijk hier alvast de 
instructies:  
Wij hopen u te mogen begroeten op 30 april in ons boothuis in Westkapelle! 

 

Bemanning reddingstation Westkapelle. 

https://www.knrm.nl/waar-wij-zijn/reddingstations/westkapelle/contact/routebeschrijving-naar-boothuis-henny-van-nievelt-67aab3
https://www.knrm.nl/steun-ons/donaties/donateurschap/
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Colofon 
Dit is een uitgave van Duikteam Zeeland, Postbus 312, 4330 AH Middelburg – 
www.duikteamzeeland.nl  
 

Bijdragen voor “De Luchtbel” kunnen verstuurd worden aan Luchtbel@duikteamzeeland.nl  
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