
 

De Luchtbel CLUBKRANT – 40e jaargang, nr. 6, Juni 2016 

 
Inhoudsopgave 
 
Inhoudsopgave .................................................................................................................................................. 1 
Van de redactie .................................................................................................................................................. 2 
Van de voorzitter: update RI&E ......................................................................................................................... 2 
Kalender ............................................................................................................................................................ 3 
E-mailadressen Duikteam Zeeland ................................................................................................................... 4 
Mijn eerste duikdag met stichting DDNZS ......................................................................................................... 8 
Verjaardagen leden ........................................................................................................................................... 9 
Tamariu ............................................................................................................................................................ 10 
Bootduik Dolfijn, ............................................................................................................................................... 13 
Colofon............................................................................................................................................................. 16 
 

 
  



 

De Luchtbel CLUBKRANT – 40e jaargang, nr. 6, Juni 2016 

Van de redactie 
 De Luchtbel van juni, het had een mooie Luchtbel kunnen worden. Voor de redactie is de 
welverdiende vakantie niet geworden waar we zo naar uitkeken.  
De expeditie is prachtig geweest, maar wel met een gitzwarte dikke rand. Afgelopen maand stond het stukje van Bert Schreurs over reanimatie in de Luchtbel. Na het overtypen was ik onder de 
indruk van zijn verhaal. Helaas nog geen maand later overkomt mij hetzelfde. Iedereen heeft in de krant of op internet kunnen lezen wat er is gebeurd. Voor mij is het te vers om nu al een stuk te schrijven. In een latere Luchtbel zal ik over de expeditie vertellen.  
 Marian is nog op vakantie….  
 Kopij kan ingeleverd worden tot vrijdag 19 augustus 2016 via luchtbel@duikteamzeeland.nl.  
Veel duikplezier! Marian Roos, Yolanda de Jong en Betty van den Berg  

 
Van de voorzitter: update RI&E 
 
Nee, de nieuwe compressor is nog niet gearriveerd. En daarmee is hij meer dan een maand ‘over tijd’. Als bestuur hebben we de leverancier in een aangetekende brief aansprakelijk gesteld voor 
deze tekortkoming en stellen we een compensatie voor. Het liefst natuurlijk een tijdelijk vervangende compressor. We houden je op de hoogte…  
Op 28 mei hebben Jack, Ronald, Marjon, Chris en ik DTZ gepresenteerd in een kraam op de Karolingenmarkt in Souburg. We voerden diverse enthousiasmerende gesprekjes met 
geïnteresseerde voorbijgangers. Deze hebben nog niet direct geleid tot een groei van onze vereniging, maar zeker wel tot meer naamsbekendheid van DTZ. Wie wil oogsten moet eerst zaaien... 

 De bootduik met de Yerseke 62 op 5 juni is zeer geslaagd 
(foto). Met dank aan de organiserende Duikvereniging Dolfijn.  Behalve duikers van Dolfijn en DTZ hadden zich ook duikers 
van Scaldis aangemeld. Helaas was ik door familieomstandigheden verhinderd, anders had ik graag deze voor onze verenigingen historische bootduik meegemaakt.  
 Toch nog ‘een dingetje’ n.a.v. deze bootduik. Uit de sociale 
media kunnen we opmaken dat Marijn, bij zijn poging overboord te stappen, van de railing terugviel in het gangboord. Gelukkig kwam hij er vanaf met slechts “een beetje beurse arm”, maar 
dat had ook veel beroerder kunnen aflopen. Het  ongelukje van Marijn en de helaas slecht afgelopen duikongevallen 
beschreven in de vorige Luchtbel en de PZC van 21 juni *) tonen aan dat het van levensbelang is de risico’s in onze sport goed in kaart te brengen en alles te doen wat redelijkerwijs 
mogelijk is om te voorkomen dat deze risico’s verkeerd uitpakken. Pas dan kunnen we onze prachtige duiksport veilig 
noemen. Als bestuur zien we dit niet alleen als onze juridische 
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plicht, door de Arbo-wet opgelegd, maar zeker ook als onze morele plicht. Tijdens de bestuursvergadering van 21 juni 
hebben we hard gewerkt aan een update van onze Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) uit maart 2013. Directe 
aanleiding is natuurlijk onze aanstaande nitrox-compressor, waarbij we gaan werken met zuivere zuurstof. Maar ook de genoemde ongelukken  drukken ons met de neus op de 
noodzaak van een actuele RI&E. Het concept leggen we nu eerst ter advisering voor aan de TOC. Daarna stellen we de 
geüpdatete RI&E, met een Plan van Aanpak, vast in onze bestuursvergadering van 27 september en sturen het toe aan alle DTZ-leden.  
 Oeps, dit was even serieus. Maar dat moest dan maar even. 
We wensen ieder voor de komende zomer een heel fijne vakantie, met natuurlijk vele prachtige duiken, in meer of minder exotische oorden en natuurlijk in ons prachtige 
Zeeland. Dive safe, have fun!  
Namens het bestuur,  Dick Hoeksema, voorzitter  
*) Bert Schreurs: ‘Duikongeval in Safaga’, door niet goede duiktechniek; PZC: duikers verongelukt bij 
Scharendijke en in de Noordzee, door hartfalen.  
 
Kalender 
 

Duikagenda 2016 Duikteam Zeeland 
no datum locatie aanwezig HW-LW loc.no coördinator bijz.heden soort duik nivo 
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 wordt er gedoken. De locatie zal een week van te voren via de Yahoo bekend gemaakt worden. 
bij het getij gaan we uit van Stavenisse.  
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De adventuredive 25 mei 2016 
 Op papier, of te wel internet, was er wellicht een mooie nieuwe duikstek ontdekt… De site had de  
precisie van een stafkaart en als je maar vergenoeg inzoomt gaf deze ook nog eens de boeien en de dieptelijnen van het Veerse meer aan. Net zoals bij duikstek het Trafohuisje zou er naast de 
duikstek Geersdijk eveneens een steile 22 meter diepe put zijn, aan de waterkant hardsubstraat en een weg tot zowat aan de waterkant. Hoe mooi bruikbaar kan Internet wel niet zijn!.. 
 Dus de 2* in opleiding verlegde hun koers van Grevelingenmeer naar het Veerse meer en in colonne op zoek naar de juiste lokatie.  
Na een mooie jungle-tour door de wouden rondom Kamperland, het nodige terreinrijden (ik wist niet dat Nederland nog onverharde wegen had en op een gegeven moment moest ik moeite doen 
om van mijn plek te komen) kwamen we uit bij wat de stek wel eens zou kunnen zijn.  

De weg ziet er in de praktijk wel anders uit dan op Googlemaps... 
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 Na het nodige zoeken op de kaart, en kijkend naar de boeien werd besloten waar we gingen 
duiken.  

 Briefing op de dijk… 
 Dat werd voor Marijn, Betty en mij een duik die ik in ieder geval niet heel snel zal gaan vergeten.  
Er ging meer fout dan goed. Inclusief dingen die zowel Marijn als ik allang beheersen. Het was inderdaad zo’n duik ja.  In het kort: qua duiken ging niks goed. De duik was onderschat. Te nonchalant erin gestapt 
(letterlijk en figuurlijk), van te voren te weinig besproken wat we precies gingen doen, en tot overmaat van ramp besloot de duikleider een andere planning aan te houden dan dat van te voren 
was afgesproken.  Er was besproken dat we eerst ongeveer een half uurtje gewoon gingen duiken, en dat we daarna onze oefeningen gingen doen. Na 11 minuten zaten we eindelijk op een meter of 14(?) diep, en dat 
vond Marijn een mooi moment om aan te geven dat we hier onze oefeningen konden gaan doen.  Waarbij ik hem verkeerd begreep, en dacht dat hij wilde oefenen met de deco-boei. Dus ondanks 
dat ik het opvallend vroeg gaf ik aan Betty aan dat er een boei geschoten ging worden.  Dat was het begin van een duik zonder goede communicatie, en complete miscommunicatie.   
Ik kreeg de boei aangereikt. Om daar te ontdekken dat ik eigenlijk niet goed wist wat ik er mee aan moest. Terwijl ik zat te zoeken dacht ik 2 meter gestegen te zijn. Dus ik daal 2 meter. Wat niet 
ging, omdat ik niet gestegen was. Resultaat: ik kom vol op de blubberbodem uit (volgens mij heb ik zelfs met mijn hoofd IN de bodem gelegen omdat het opeens letterlijk zwart werd voor mijn ogen), met nul zicht als resultaat.  
Hier maak ik de heerlijke beginnersfout om te wachten tot het stof verdwenen is. Wat in het Veerse Meer natuurlijk niet gaat werken.  
In de tussentijd probeerde Betty contact met me te krijgen, waar ik niet op reageerde. Door het vrijwel afwezig zijn van zicht zag ik haar handgebaren wel. Maar Betty die van mij niet. En de lichtsignalen die ze gaf kwamen niet echt door. Dus ze kreeg geen contact met me. Een mooi 
moment voor haar om tegen Marijn aan te geven dat hij een reddingsstijging bij mij gaat uitvoeren.  Dat duurde blijkbaar ongeveer een halve minuut tot een minuut voor hij begreep wat de bedoeling 
was.  
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 De stijging ging dermate snel dat ik last van mijn oren kreeg, en bewust mijn dumpvalve 
opengetrokken heb. De ongecontroleerde daling wilde ik liever dan vanaf 15 meter volgas naar de oppervlakte stijgen. De tweede stijging ging wel goed.  
 Aan de oppervlakte besproken wat er nu precies gebeurd was, en wat we verder gingen doen. We zouden weer afdalen, en terug naar de kant zwemmen.  
 Terug op 15 meter mooi helder water, ik had mijn trim te pakken, ik vond mezelf ontspannen, en 
dat gaf voldoende aanleiding toch nog een keer te willen oefenen met de boei. Ondanks de terechte verbazing kreeg ik de spullen weer aangereikt. En ik kom weer tot de conclusie dat ik moet gaan zoeken wat ik in mijn handen heb. Uiteindelijk nam Betty de boei over, en heeft hem in 
elkaar gezet.   
Marijn hield in de tussentijd de omgeving netjes in de gaten waardoor hij de double ender die ik natuurlijk liet vallen te pakken had voor die goed en wel op de bodem lag, en hij hield de stofexplosies in de gaten waardoor we steeds mooi op tijd weg waren.  
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Debriefing tot in de late uurtjes…  
Heel wat leermomentjes meegemaakt. De volgende keer moet het er zo uit gaan zien:   Beter afspreken wat we gaan doen  Afspreken wie wat gaat doen  Zorg dat als je met nieuwe spullen gaat oefenen dat je weet WAT je bij je hebt, en hoe het 

werkt.   Blijf communiceren, ook met de derde duiker in het water.   Lukt het niet: Stop. Haal adem. Denk. En begin op een geschikte plek opnieuw. Lukt het nog niet: oefening desnoods afbreken.  
 Je leert van je fouten: ik ben sinds gisteravond Hooggeleerd geworden   
 Groetjes, 
 Christiaan  
  
 
E-mailadressen 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  
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Mijn eerste duikdag met stichting DDNZS 
 Ik wil jullie de Blog van Alice van Laar niet onthouden. Ik was haar duikbuddy op de eerste dag. 
Vrijdagavond stond ze op de kade, vrolijk om aan boord te gaan van de Cdt Fourcault. Echter de loopplank (zonder railing) durfde ze niet over. Hand in hand, elkaar aankijkend heb ik haar aan 
boord gebracht. Vanaf dat moment waren we aan elkaar gewaagd. Op www.duikdenoordzeeschoon.nl kun je de overige blogs lezen. 
 Betty van den Berg  
12 juni 2016 
Cdt. Fourcault, zaterdag 11 juni. Een grijzig begin van de dag, maar een ongelooflijk kalme zee. De eerste duik van Expeditie Zuid 2016 gaat naar het wrak van de Rode Poon op 28 m diepte. Een mooi wrak om mee te beginnen, de ketel en de lange schroefas vormen oriëntatiepunten. En 
natuurlijk wordt er een reel over de lengte van het wrak uitgezwommen. Met instructies van chief Ben om vooral zoveel mogelijk lood en 
warrelnet naar boven te brengen, begeven de duikers zich naar het dek.  Als je dit voor het eerst ziet, dan ben je wel 
benieuwd hoe dat gaat! Een woud van sets, slangen, boeien, lampen  en andere duikattributen in de rekken op het middendek. Geroutineerde DDNZS-duikers maken degenen die voor het eerst meedoen wegwijs. 
Bemanningsleden van de Cdt Fourcoult helpen waar ze kunnen en zo komt het prima voor elkaar om de 12 buddyparen op tijd het water in te krijgen. En later ook weer aan boord. Best spectaculair 
om nou eens in het echt mee te maken! Een mooie duik gemaakt en het grootste deel van het wrak bekeken. Onze eerste grote  Noordzeekrabben hun vrijheid teruggegeven! Haastig verdwijnen ze naar beschutte plekken, er is ze een langzame hongerdood bespaard! Buddy Betty 
ziet een bijzondere constructie waar ze aantekening van maakt. Het emmertje is onderweg met vislood en pilkers gevuld en hangen we aan de lijn naar boven. Na de nodige deco-stops dan via 
de sleepplank achter de zodiac terug scheuren! Met de duiklift weer aan boord landen, waar helpende handen en een warme douche aan het dek wachten, zodat je in no-time kunt beginnen met andere belangrijke dingen. Zoals de oogst van de duik bekijken, lunchen, napraten, MOO- en 
wrakkenformulieren invullen en duik nummer twee voorbereiden. Deze gaat naar het wrak de Clarks, een coaster op 32 m. 
De zee is een spiegel, de bovenste meters zijn zelfs glashelder. Beneden is 
het zicht wat minder maar nog steeds redelijk. Van de 
Clarks is de prachtig begroeide schroef mooi te zien. Dit wrak zit vol netten 
en er is flink wat losgesneden bij deze duik. 
De binnengehaalde touwen en netten krioelen van klein 
leven, de biologen vullen potjes en buisjes en de Latijnse namen vliegen je om 
de oren. Genoeg te doen vanavond! 
 Alice van Laar  
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Verjaardagen leden 
 
Juli 4   Kees Glas 11 Jack Colijn 11 Leon Doene 30 Jim Shelton 
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Tamariu  Omdat verschillende van jullie ons geholpen hebben met het vinden van deze unieke duiklocatie en omdat ik toch ook wel een beetje de vakantie ervaringen van andere mis en zeker omdat Tamariu toch de aandacht  te geven wat ze verdient schrijf ik dit verhaal.  Voor die genen die het nog niet wist wij ( mijn vrouw, kinderen en ik) zijn net terug van een heerlijke duikvakantie in Spanje. Na wat speurwerk en wat tips van andere kwamen we op dit bijzondere plekje terecht. Tamariu is een heel klein vissersdorp aan de Coste Brava en met klein bedoel ik ook echt klein. Een baai met een kleine boulevard  voorzien van een hand vol restaurantjes en heel belangrijk een duikschool. Nou dat is nu precies wat we nodig hebben. Vanaf het begin verloopt het contact met Stolli’s duikbasis goed dus dat gaat goed komen. Na wat speur werk hebben we een huisje op de plaatselijke camping weten te bemachtigen wat voor ons ideaal is 300m van het dorp en een zwembad praktisch naast het huisje helemaal goed dus.   De eerste plons hier aan de Costa Brava maak ik op het huis rif niet omdat het moet maar omdat het kan. Op dit moment is de water temperatuur z’n 18 a 20 ⁰C en doet mijn spik splinter nieuwe Camaro semi dry overall prima zijn werk en heb ik het voor de verandering niet koud! (misschien zo ik van de zomer toch maar meer club duiken moeten gaan doen). Nu is het over het algemeen zo dat een huis rif niet iets is om over naar huis te schrijven, maar bij dit rif is het zeker het geval. Dus bij deze doen we dat dan ook. Hier zijn zeepaardje meer regel dan uitzondering en kom je ook inktvis, murenes en heel veel naaktslakjes in verschillende kleuren en gedaantes tegen.  
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De volgende dag ga ik met de Gabriela mee, de zeilboot die al jaren dienst doet om de duikers naar hun duikstek te brengen. De boot vertrekt om 10:00 en het is een Duitse duikbasis dus echt om 10 uur klaar om te vertrekken en er is geen ruimte voor een Twents of Brabants kwartiertjes wat voor mij even aanpassen is. De groen gele koralen geven de duik een mooi tintje en  het overige onder water leven valt niet tegen. Ook hier weer vele naaktslakken maar ook zeker inktvis, murenes, congés, drakenkop en zelfs een paar hele groten zeebaarzen. 

   Kort om voor ons was dit een echte aanrader! Thanks! Met nog geen 2 uur vliegen vanaf Rotterdam en een uurtje rijden van af Gerona een prima dichtbij vakantie. Ook voor een groep is dit prima te doen. Mocht je aangestoken zijn, kijk even op hun web-site: http://www.stollis-divebase.eu/nl/ en mocht je van plan zijn om in augustus te gaan vergeet het ze zijn vol geboekt!  Met vriendelijke duikgroet Stefan Brom. 
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Bootduik Dolfijn, 
 Terwijl ik dit stukje schrijf zit ik in Spanje in de buurt van Lloret de Mar op een camping, 
vanochtend een leuke duik gehad hier in de buurt. Om ons heen is het een drukte van Spaanse gezinnen die straks San Juan vieren, iedereen is aan het koken en er blijven maar mensen bij 
komen op de camping. Ben benieuwd waar dat vanavond allemaal slaapt. Big party.  
O ja bootduik Dolfijn.... zondag ochtend 5 juni 6 uur de wekker. We gaan vandaag met de Yerseke 62 mee. Een bootduik bij Kulkenol.  
John Carver komt mij zo ophalen en aangezien hij nog steeds de Engelse tijd aanhoudt, is hij altijd erg vroeg. Rond half 7 rijden we richting Yerseke, lekker rustig op de weg. In Yerseke 
aangekomen is Erik er ook al en Arie van de Dolfijn die ons hartelijk begroet. Langzamerhand komen er steeds meer duikers en oude bekenden. We kunnen de spullen al aan boord zetten. Onder tussen een app-je van Christiaan, we komen eraan Marijn had zich verslapen.... dus hun 
waren de laatste!!!  
Om 8 uur komt de schipper aan boord. Trossen los en varen. Wind stil en volop zon, heerlijk. Onder het genot van een bakje koffie verder wakker worden en een heerlijke vaartocht over de Oosterschelde inclusief zeehonden. 
 Deze bootduik word georganiseerd door de Dolfijn, maar door weinig animo, zijn wij, DTZ, en 
Scaldis ook uitgenodigd. De schipper vaart gratis voor ons uit dus wij hoeven niks te betalen.  En nog zijn er maar 19 duikers, waarvan 5 van DTZ. Binnenkort is er weer een dus schrijf je in want het was echt leuk, ook om eens andere verenigingen te ontmoeten.  
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Na een uurtje varen waren we bij Kulkenol aan gekomen. We konden optuigen en te water gaan. Na een sierlijke sprong, voor sommige niet die sprongen de verkeerde kant op, in het water 
werden we met de stroom meegenomen. Dan maar langzaam stroom tegen richting zeeland brug na 15 min om gedraaid richting Kulkenol, nog steeds stond er een stevige stroom,met de stroom 
mee waren we zo rond de kop van de landtong. Toen viel de stroom helemaal weg. Op het gemakje terug richting boot.   
Was weer een leuke duik, 55 min, max.12 mtr 16 graden watertemp. Zicht 3 tot 4m. Buddy John Carver 
 Onder het terug varen kwamen we zoals gewoonlijk niks te kort, overal kwamen koeken, snoep, broodjes, spekjes en koffie te voorschijn. Dus dat snoepen na de duik is niet alleen bij onze 
vereniging.  
Terug in de haven met z'n allen de spullen van boord getild, dat viel nog niet mee met laag water.  Op de terug weg nog de flessen gevuld in Wemeldinge.  
 Het was een geslaagde ochtend en zeker de moeite om er vroeg vooruit je bed te moeten. 
Op naar de volgende.  Groetjes Ronald Sturm 
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