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Van de redactie 
 
De foto op de voorkant is van Mathilde 
Matthijsse. Momenteel vind je bij de 
Zeelandbrug dit gestippelde mosdierslakje in 
overvloed. Net als het Wrattig tipje, zie de foto 
hiernaast.  
 
Het zwembadseizoen is weer begonnen. De 
komende tijd zijn er introductieduiken 
georganiseerd. Lijkt het je leuk om met 
familie, vrienden of buren te duiken. Dat kan 
op 5 en 19 oktober. Aanmelden kan bij Harm 
Verbeek. 
 
Mocht je het leuk vinden om mee te doen met 
de rubriek; Even voorstellen, Uit het logboek 
van….. of wil je je top 10 bekend maken van 
mooiste, leukste of spannendste duik, laat het 
maar weten. We kunnen je een format 
toesturen. 
 
Kopij voor de volgende Luchtbel kan ingeleverd worden tot zondag 23 oktober 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
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Van de voorzitter: hij is er! 
 

Hij is er! Het heeft even geduurd, maar dan heb je ook wat . 
Sinds vrijdag 23 september staat onze Nardi-nitroxcompressor 
tevreden te brommen in onze compressorruimte (foto van Betty). 
‘As we write’ is onze materiaalcommissaris Marco, samen met 
de nitroxcommissie (Erik en Leon) het apparaat aan het 
verkennen. Samen stellen zij  voor de DTZ-vullers een 
vulinstructie op. En in overleg met het bestuur een vulreglement. 
Werken met zuivere zuurstof vraagt de nodige voorzichtigheid. 
Hopelijk kunnen snel alle vullers ingewijd worden in de eigen 
aardigheden van onze nieuwe aanwinst. We kunnen als 
Duikteam Zeeland trots zijn dat we onze leden nu naast 
perslucht ook nitrox kunnen bieden!  
Het bestuur heeft inmiddels de Risico Inventarisatie- en 
Evaluatie (RI&E) geactualiseerd. Het concept ligt nu voor 
feedback bij de Trainings- en Opleidingscommissie (TOC). In 
onze bestuursvergadering van 25 oktober a.s. stellen we het 
bijgestelde RI&E vast, waarna we het aan de leden toe zullen 
sturen. 
 
Op 10 september hebben Chris, Ronald en ondergetekende  
DTZ ‘vermarkt’ op de Karolingenmarkt in Souburg, de 2e keer dit 
jaar. Dat heeft DTZ zeker meer naamsbekendheid opgeleverd... 
Dank aan de Travel Company (Linda Sturm) voor de gedeelde 

marktkraam. 
 
Voor de Zeeuwse Scoutiviteit (Zesc) op 17 september 
organiseerde DTZ in het Scout Centrum te Veere een 
proefduikje in een container van Wielemaker. Peter en 
Harm, met Laura, Yolanda, Martin en 
ondergetekende. Door regen en roest had het water 
de realistische kleur van het Veerse Meer gekregen. 
Het was grappig de 23 deelnemers eerst op het hart 
te binden bij de afdaling vooral de oren te klaren en bij 
het opstijgen vooral door te blijven ademen, om ze 
vervolgens in slechts 1,5 meter onderwater te zien 
verdwijnen . Veel vissen zullen ze niet gezien 
hebben, maar de banners van Roel maakten dat 
ruimschoots goed. De deelnemers toonden zich na 
afloop allen enthousiast, een unieke ervaring en 
enkele opgedoken met chocola gevulde dukaten 
rijker.   
In het kader van Middelburg/Vlissingen in Beweging staan er voor 5 en 19 oktober 
introductieduiken in het zwembad op de rol. Er heeft zich zeker een achttal belangstellenden 
gemeld. Wellicht kunnen we alle introductieduiken plannen op 5 oktober. Volg de mededelingen 
van onze hoofdinstructeur Harm. 
Op de duikagenda staat voor 2 oktober onze jaarlijkse zoetwaterduik gepland. Ronald heeft voor 
de 11 belangstellende DTZ-leden geboekt. We gaan in de put zitten, de Put van Ekeren in België. 
Leuk om weer eens rond te kijken tussen de baarzen, voorns, snoeken en…   
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Noteer alvast: dinsdag 22 november, 20.00-22.30 uur, DTZ-algemene najaarsvergadering in 
het Palet te Middelburg. We hebben voor ‘na de pauze’ weer een interessante inleider op het oog 
en hopen deze te kunnen strikken. Binnenkort hoor je meer… 
 
Het is nog steeds mooi weer. Zo kunnen we ook in een nat pak nog wel even doorduiken. Maar 
misschien dat je op de woensdagavond 20.15-21.15 uur inmiddels toch liever het zwembad in 
duikt.   
Het kan allemaal.  
Volg ons onze clubactiviteiten op Facebook. Tot aan de waterkant of zwembadrand! 
 
Namens het bestuur, 
Dick Hoeksema, voorzitter@duikteamzeeland.nl 
 
 

Zwembadseizoen 2016-2017 
 
Als bestuur hebben we weer de zwembad afspraken vastgelegd voor het komende winter)seizoen: 

 de woensdagen van 7 september 2016 t/m 26 april 2017 van 20.15 uur tot 21.15 uur 
(trainingsuur) 

 de woensdagen van 11 januari 2017 t/m 15 maart 2017 van 21.15 tot 22.15 uur 
(opleidingsuur) 

 de zondagen van 2 oktober 2016 t/m 23 april 2017 van 12.30 tot 13.30 uur (vrij zwemmen) 
 
Wel kan ik je melden dat we 2 avonden gereserveerd hebben voor sportkennismaking 
volwassenen en senioren van de gemeente Middelburg en Vlissingen 
Dit doen we op 5 en 19 oktober van 20.15 tot 22.15 uur. Er is dan geen reguliere training en geen 
mogelijkheid tot vrij zwemmen (bij voldoende deelname aan de kennismaking natuurlijk). 
Vanaf 5 september kun je dus je buren, vrienden of familie oproepen zich aan te melden via de 
website: https://www.vlissingeninbeweging.nl/volwassenen/kennismakingsaanbod-
volwassenen.html  
 
Daarnaast begint de samenwerking met HZ Sport vorm te krijgen. Vooralsnog hebben we het 2e 
zwemuur op 23 november a.s. gereserveerd voor een eerste introductie. 
In een volgend bericht kom ik hier graag op terug. 
 
Harm Verbeek, hoofinstructeur@duikteamzeeland.nl 

 
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  

 

mailto:voorzitter@duikteamzeeland.nl
https://www.vlissingeninbeweging.nl/volwassenen/kennismakingsaanbod-volwassenen.html
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 Vullijst Compressor   
 

1 Erik de Been 06-53718727  11 Yolanda de Jong 0118-853116 

2 Christiaan Sauer 06-11913112  12 Ronald Sturm 06-10367384 

3 Roel van der Mast 0118-553248  13 Marco Collignon 06-10030932 

4 Peter de Groot 06-10957059  14 Rob Plasse 06-51555587 

5 Ronald Stadhouders 0113-612441  15 Mario de Wever 0118-471410 

6 Harm Verbeek 06-52688240  16 Erik Veerhoek 06-51188753 

7 Betty van der Berg 06-50599677  17 Leon Joosse 06-10975846 

8 Boudewijn Weenink 06-29553911  18 Bert Kogeler 06-55816289 

9 Marian Roos 06-51919212  19 Marjon Jobse 0118-468428 

10 Frans Spoor 06-21618575  20 Henk Betlem 06-12700753 

 
Mocht aan het eind van het jaar blijken, dat een vuller minimaal tot geen gebruik heeft gemaakt 
van de compressor, word deze verzocht zijn sleutel in te leveren. 
Dit omdat er meer gegadigden zijn dan sleutels. 
Indien mogelijk even op de yahoo plaatsen mocht je zelf gaan vullen, zodat een ander de 
mogelijkheid heeft om aan te sluiten. 
 
Marco Collignon 
Uw materiaalcommissaris. 

 
 
Mentorenlijst  
De buitenwateropleiding wordt begeleid door de zogenaamde mentoren. Dit zijn ervaren duikers, 
die bereid zijn extra tijd te besteden aan de opleidingen. Hieronder vind je de mentorenlijst met 
namen en telefoonnummers. Wijzigingen graag doorgeven aan hoofdtrainer@duikteamzeeland.nl ! 

 
Kees Glas  
Frans Spoor  
Harm Verbeek  
Erik Veerhoek  

2* Instructeur  
2* Instructeur  
2* Instructeur  
2* Instructeur  

0118 614 342 )(  
06-21618575  
0118 640 275  
0118 475 083  

Yolanda de Jong  1* Instructeur  0118 853 116  

Henk Betlem  
Dick Hoeksema  
Mario de Wever  
Marco Colignon  
Betty van den Berg 
Rob Plasse 
Ronald Sturm 

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

0118 629 959 *)  
06-81616608  
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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500 
 
Op 21 augustus weer een mijlpaal gehaald, mijn 500ste duik. Deze keer bij Den Osse Kerkweg 
met Christiaan als buddy/slachtoffer. 
Het werd een duik met wat hindernissen. Bij het optuigen bleek de set bij de fles af te blazen, dus 
afgetuigd en naar de Grevelingen gereden om een O-ringetje. Terug naar de duikstek en weer 
optuigen. Nog steeds afblazen!! 
Het bleek in mijn eerste trap te zitten. Dus weer terug naar de Grevelingen waar het euvel snel 
verholpen was. 
Na een derde keer opbouwen konden we dan eindelijk het water in, waar we een leuke duik gehad 
hebben. 
 
Na 500 duiken kan je eens terug gaan kijken en een top 5 opstellen van mijn duiken tot nu toe. 
 

1. Mexico Xcalacoco reef. 
In 2004 gedoken tijdens een 
vakantie in mexico. Eerste 
schildpad en murene gezien 
 

2. Kenia Shark Alley. 
In 2005 gedoken, helaas geen 
haai gezien zoals de naam doet 
vermoeden, maar wel een erg 
mooi barrière rif. 
 

3. Zeelandbrug. 
Al vaak gedoken en altijd leuk, 
maar in 2008 toch de topper 
gemaakt met de zeepaardjes. 
 

4. Egypte Elphinestone reef. 
In 2010 met de clubreis een 
geweldige driftduik gemaakt langs 
een schitterend rif. 
 

5. IJsland Silfra kloof. 
 Waanzinnige duik in 2013 tussen 
2 continentale platen. Letterlijk 
Europa en Amerika tegelijk beet 
kunnen pakken en ongekend 
helder water. 
 
Dit is een willekeurige selectie 
want ik heb overal mooie duiken 
gemaakt zoals in Bonaire, Spanje, 
Sardinië en natuurlijk Zeeland. 
Op naar de volgende 500, zodat ik 
een top 10 kan samenstellen. 
 
Groeten Rob 
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Nederlandse Noordzee-duikers identificeren Engelse onderzeeboot uit 
Eerste Wereldoorlog 
 
30 september 2016  
Bron: http://cultureelerfgoed.nl/nieuws/nederlandse-noordzee-duikers-identificeren-engelse-onderzeeboot-uit-eerste-wereldoorlog 

 
Afgelopen week hebben duikers op de Noordzee twee Engelse onderzeeboten uit de Eerste 
Wereldoorlog verkend. Van een van de wrakken kan nu met zekerheid worden gezegd dat het om 
de HMS E5 gaat. Deze Engelse onderzeeboot verdween op 7 maart 1916, ten noorden van 
Schiermonnikoog, vermoedelijk toen het op een Duitse mijn liep. Door een unieke samenwerking 
tussen de Nederlandse overheid en sportduikteams konden de wrakken in kaart worden gebracht. 
 

 
Wrak van de Engelse onderzeeër, die op 7 maart 1916 ten noorden van Schiermonnikoog 
verdween. © Duik de Noordzee Schoon, Cor Kuyvenhoven. Naast de identificatie van de HMS E5 
is ook de HMS E26 verder verkend. De locaties waar de onderzeeboten liggen waren al langer in 
beeld, maar duikonderzoek is risicovol en vrijwel onmogelijk omdat ze midden in de drukbevaren 
scheepvaartroute liggen. Met behulp van de Kustwacht is het internationale scheepvaartverkeer 
enkele uren op veilige afstand gehouden zodat amateurduikers de locaties konden verkennen en 
een professionele fotograaf en cameraman de onderzeeboten konden vastleggen. De HMS E26, 
die nu verder is verkend, werd al in 2006 door duikclub Ecuador van Terschelling geïdentificeerd. 

http://cultureelerfgoed.nl/nieuws/nederlandse-noordzee-duikers-identificeren-engelse-onderzeeboot-uit-eerste-wereldoorlog
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Initiatief van Duikteam Zeester 
Van de HMS E5 is dus nu de locatie vastgesteld. Duikteam Zeester was initiator van deze 
omvangrijke operatie, waarbij zowel Stichting Nabestaanden Onderzeeboten 1940-1945, Stichting 
Duik de Noordzee Schoon als de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed nauw betrokken waren. 
Vanwege het groot cultureel historisch belang is door Rijkswaterstaat en de Kustwacht 
toestemming verleend en gefaciliteerd om te kunnen duiken in de scheepvaartroute. Dankzij deze 
unieke samenwerking is de ontdekking van de HMS E5 een feit. 
Remy Luttik, Duikteam Zeester: ‘Een stukje van de puzzel van de maritieme geschiedenis van de 
Noordzee is boven water gehaald. De resultaten bieden hoop voor nabestaanden die op zoek zijn 
naar hun vermiste geliefden en familieleden. Wij zijn als gepassioneerde maritiem 
amateurarcheologen al jaren op zoek naar schepen en onderzeeboten die in de Noordzee 
gezonken zijn, maar nog steeds niet zijn teruggevonden.’ 
 
Samenwerken aan beheer van maritiem erfgoed 
Martijn Manders, Programmamanager Maritiem van de Rijksdienst: ‘We zijn vorig jaar al een pilot 
gestart bij Texel om de mogelijkheden voor samenwerking met vrijwilligers in de maritieme 
archeologie  te onderzoeken en te verbeteren. Deze eerste gezamenlijke duikoperatie op de 
Noordzee leidt een nieuwe pilot in. We zijn verheugd dat we zo met meerdere duikgroepen in 
Nederland kunnen werken aan behoud en beheer van ons maritiem erfgoed. Met onze Britse 
collega’s hebben we intensief contact over deze vindplaatsen, die we ook zien als ‘lieux de 
memoire’. Zorgvuldige omgang met oorlogsgraven als deze staat voor alle betrokken partijen 
voorop.’ 
 
Respectvol omgaan met laatste rustplaatsen 
Jouke Spoelstra, projectleider vanuit de Koninklijke Marine en de Stichting Nabestaanden 
Onderzeeboten 1940-1945 voor de zoektocht naar de in de Tweede Wereldoorlog op de Noordzee 
verdwenen Hr.Ms.O13: ‘Vanuit allerlei bronnen krijgen we tips binnen van onderzeebootwrakken 
die we vervolgens proberen te identificeren. Soms, zoals nu, met succes. In nauwe samenwerking 
met professionele bedrijven, verantwoordelijke Rijksdiensten en vrijwilligers kunnen we zo stapje 
voor stapje het lot van veel spoorloos verdwenen onderzeeboten, maar ook van andere schepen 
met hun bemanningen achterhalen. Deze samenwerking draagt enorm bij aan bewustwording rond 
dit voor velen onbekende militaire erfgoed en het belang voor nabestaanden voor het beschermen 
van en respectvol omgaan met deze laatste rustplaatsen van familieleden.’ 
 

Expeditie Borkumse Stenen 
Tijdens de afgelopen expeditie van Duik de 
Noordzee Schoon naar de Borkumse Stenen zijn 
een aantal leden naar de HMS E-5 geweest. 
Deze onderzeeër ligt in de vaarroute. Tijdens de 
expeditie hadden we nog geen goedkeur van de 
Kustwacht gekregen. Een aantal hebben een 
tochtje met de rib gemaakt naar de onderzeeër. 
Mooi om deelgenoot te zijn geweest van de 
eerste berichten over de duik. Er zijn mooie 
filmbeelden gemaakt door Peter van Rodijnen. 
Aan de hand van die beelden was de identificatie 
van het wrak eenvoudiger. Door het maken van 
een tweede duik met medewerking van Duikteam 
Zeester is een identificatie plaatje gevonden door 
een van de duikers. Toen was het definitief de 
HMS E-5. 
 
Betty van den Berg 
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Verjaardagen leden 
 

Oktober 
1 Benny v.d. Steen  
11 Rik van Meelis 
13 Henk Betlem  
19 André Roos  
23 Jaap le Roij  
30 Marcel Jobse  
 
Allen van harte gefeliciteerd! 
  

  

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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Natuurbeschermers en duikers roepen kabinet op Noordzeegebied 
Borkumse Stenen te beschermen 
19 september 2016 
 
Expeditie brengt prachtige natuur van Nederlands Noordzeerif in beeld 
Het kabinet moet het waardevolle zeegebied Borkumse Stenen, ten noorden van 
Schiermonnikoog, uitroepen tot beschermd natuurgebied. Die oproep doen Stichting Duik de 
Noordzee Schoon, het Wereld Natuur Fonds en Stichting De Noordzee. De organisaties hebben 
afgelopen week een duikexpeditie uitgevoerd naar Borkumse Stenen om de bijzondere natuur in 
kaart te brengen. Het gebied is uitzonderlijk door het grind, grote keien en velden van 
schelpkokerwormen die een natuurlijk Noordzeerif vormen. 
 
Het onderzoek op Borkumse Stenen was tevens de tiende editie van Expeditie Noordzee. Duikers 
– biologen en wrakduikers – hebben ook dit keer weer achtergebleven visnetten verwijderd van 
wrakken. Deze spooknetten zijn schadelijk voor het leven onder water, omdat vissen en krabben er 
in verstrikt raken en sterven. Tijdens tien Expedities Noordzee zijn in totaal ruim vijfduizend duiken 
op 131 wrakken gemaakt, waarbij 35.000 kilo aan spooknetten en lood van wrakken is gehaald. 
Ook zijn voor Nederland nieuwe soorten ontdekt, zoals de witpunt zee-egel (2015), eierdopkoraal 
(2014) en de stiefelslak (2011), vernoemd naar de initiatiefnemer van Stichting Duik de Noordzee 
Schoon, Ben Stiefelhagen. 

 

Onaangetaste natuur 
Borkumse Stenen, een zeegebied op de grens 
met Duitsland, kent nog relatief onaangetaste 
natuur en is bijzonder vanwege de natuurlijke 
harde ondergrond. Het grind en de stenen die 
dateren van de ijstijd vormen vestigings- en 
schuilplekken voor veel vissen en andere 
zeedieren. Beelden van duikers laten zien dat de stenen zijn begroeid met fraaie anemonen, 
sponzen, dodemansduim (zacht koraal) met daartussen verschillende soorten kreeften, krabben 
en vissen. Tot vroeg in de vorige eeuw bestond eenvijfde deel van de Noordzee nog uit een harde 
ondergrond in de vorm van uitgestrekte mossel- en oesterbanken. Door visserij en ziekte zijn die 
echter vrijwel verdwenen.  
 
De organisaties van Expeditie Noordzee pleiten er daarom voor om van Borkumse Stenen een 
belangrijke schakel te maken in het netwerk van beschermde gebieden op de Noordzee. Duitsland 
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heeft haar deel al aangewezen als natuurgebied. Nederland heeft dit nog niet gedaan. Het Wereld 
Natuur Fonds, Stichting De Noordzee en Stichting Duik de Noordzee Schoon vragen het kabinet 
snel meer werk te maken van bescherming van de kwetsbare Noordzeenatuur. 

Herstel Noordzeenatuur 
Op de Noordzee is momenteel minder dan 1 procent 
effectief beschermd natuurgebied met concrete 
maatregelen tegen onder meer visserij die de zeebodem 
omwoelt. Er zitten beschermingsplannen in de pijplijn voor 
Doggersbank, Klaverbank, Centrale Oestergronden en 
Friese Front. Dat is vooruitgang voor bescherming van 
natuur op de Noordzee, maar er is teveel water bij de wijn 
gedaan. Slechts een beperkt deel van de natuurgebieden 
wordt in de praktijk gevrijwaard van menselijke activiteiten, 
zoals bodemberoerende visserij en zandwinning. Het 
gevolg is dat een veel te klein deel van Noordzee wordt 
beschermd zodat de natuur onder water kan herstellen. 
 
Observaties van tien Expedities Noordzee laten zien dat in 
zeegebieden die met rust worden gelaten de bodem 
steviger is en er meer verscheidenheid in onderwaterleven 
is dan op plekken waar de zeebodem wordt omgewoeld 
door bijvoorbeeld visserij en zandwinning. Bovendien blijkt 
dat gebieden met een harde ondergrond, zoals wrakken en 
stenen, veel meer plant- en diersoorten voorkomen dan op 
de zanderige ondergrond eromheen. Bij wrakken die tijdens 
de expedities zijn onderzocht zijn ruim 350 soorten 
zeedieren geteld, zoals steenbolk, kabeljauw, en kreeften 
en krabben. De wrakken vormen eilandjes van leven in een 
verder verarmde Noordzee. 
 
Borkumse Stenen - Brede ringsprietslak. Foto: Udo van Dongen 
Borkumse stenen - Heremietkreeft. Foto: Cor Kuyvenhoven 

 

Te koop gevraagd 
Dirk Deelen is een oud lid en wil de duiksport weer oppakken. Hiervoor heeft hij nog diverse 
uitrustingsstukken nodig. 
 
Hij heeft nodig: 
1. een kompas merk Scubapro of Suunto ;  
2. zwembadvinnen mt. 46 met gesloten hiel;  
3. een loodgordel met gesp;  
4. duikschoentjes mt. 46 met rits; 
 5. 1e trap + 2 tweede traps ademautomaten octopus;   
6.  stab. jack.   
 
Graag de reacties direct naar Dirk: 
Leeghwaterstraat 31 
4382 JJ Vlissingen 
T: 0118-850662 
M: 06-29146078   
mail: ddeelen@zeelandnet.nl 

mailto:ddeelen@zeelandnet.nl
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Save the date!  Vrijdag 18 november 2016 
 
Vrijwilligers in de onderwaterarcheologie. Dieper 
duiken in onze kennis over maritiem erfgoed. 
Vorig jaar hebben we een nieuwe traditie ingezet: 
jaarlijks organiseert de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed een bijeenkomst voor en over vrijwilligers in 
de onderwaterarcheologie. Dit jaar zal de bijeenkomst 
op vrijdag 18 november plaatsvinden in Amersfoort. 
Het symposium van 2015 was gericht op het creëren 
van een (nieuw) gezamenlijk beeld van de 
samenwerking tussen alle betrokken groepen: van 
vrijwilligers, archeologische bedrijven en lokale 
overheden tot toezichthouders en beheerders. We 
concludeerden toen dat het goed is om met elkaar in 
gesprek te zijn en dat er veel concrete ideeën en 
acties waren om met elkaar aan te werken. Ook 
hebben we elkaar aangezet tot meedenken, 
meepraten en meedoen om samen actief te werken aan een betere toekomst voor ons maritiem 
erfgoed. Sleutelwoord daarbij was vertrouwen. 
Het programma van 2016 
Waar staan we nu? Wat hebben we al van elkaar geleerd en wat valt er nog meer te ontdekken? 
Dit jaar gaan we een stap verder en kijken we naar de concrete resultaten en initiatieven van het 
afgelopen jaar en nemen we elkaar mee in een verdieping en uitwisseling van onze kennis. Wat 
gaat goed, en wat kan beter? Een breed georiënteerde programmacommissie met 
vertegenwoordigers vanuit de vrijwiligers, overheden en bedrijven zal een gevarieerd programma 
voor u samenstellen. Mis deze dag niet en zet de datum in uw agenda! 

 
Meer informatie 
Deze dag wordt gezamenlijk georganiseerd door de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en ADC 
Archeoprojecten. De uitnodiging, informatie over het 
programma en hoe u zich kunt aanmelden wordt in 
oktober bekendgemaakt.  
Heeft u vragen? Mailt u dan 
naar info@cultureelerfgoed.nl. Meer over het 
symposium van 
 2015: http://nl.magazine.maritiemprogramma.nl/emagaz
ine-mp05-nl/#!/e-magazine-mp 
 
 

 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed  
Smallepad 5 | 3811 MG Amersfoort 
Postbus 1600 | 3800 BP Amersfoort  
033 – 421 7 421 | fax 033 – 421 7 799 
info@cultureelerfgoed.nl  
www.cultureelerfgoed.nl 

mailto:info@cultureelerfgoed.nl
https://www.mailinglijst.nl/redirect.aspx?l=560878&a=12042011&t=H&ls=2436
https://www.mailinglijst.nl/redirect.aspx?l=560878&a=12042011&t=H&ls=2436
mailto:info@cultureelerfgoed.nl
mailto:info@cultureelerfgoed.nl
https://www.mailinglijst.nl/redirect.aspx?l=560866&a=12042011&t=H&ls=2436
https://www.mailinglijst.nl/redirect.aspx?l=560866&a=12042011&t=H&ls=2436
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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  

 

 

http://www.duikteamzeeland.nl/
mailto:luchtbel@duikteamzeeland.nl

