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Van de redactie 
De foto op de voorkant is gemaakt door Christiaan Sauer. Introductie duiken staan ook deze 
maand weer op de agenda. 
 
Kopij voor de volgende Luchtbel kan ingeleverd worden tot zondag 27 November 2016 via 
luchtbel@duikteamzeeland.nl. 
 
Veel duikplezier! 
Marian Roos, Yolanda de Jong en Betty van den Berg 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van de voorzitter: ALV 22 november 
 
Op 22 november, 20.00-22.30 uur, houden we weer onze 
jaarlijkse najaars-ALV. In het Palet te Middelburg. Het is gelukt 
deze keer voor na de pauze als inleider een expert te strikken: 
Marco Faasse, medewerker van Naturalis en Anemoon, 
medeauteur van het pas verschenen schitterende boek 
‘Onderwaterbiologie Wereldwijd’ , getalenteerd 
onderwaterfotograaf en een buitengewoon scherp waarnemer. 
Wat hij niet heeft gezien bestaat niet. Bij wijze van spreken dan 
. Marco zal een tipje van de sluier oplichten van het pikante 
onderwerp ‘Relaties onder de waterspiegel’. Voor deze 
bijzondere presentatie nodigen we ook de belangstellenden van  
duikverenigingen Dolfijn en Scaldis uit.  
 
Vóór de pauze komt natuurlijk het reilen en zeilen van onze Nardi-nitroxcompressor aan de orde. 
De nitrox-commissie (Leon en Erik) heeft samen met Marco en ondergetekende een vulreglement, 
vulinstructies en een gebruikerslogboek opgesteld en uitgetest. Op 25 oktober hebben we deze 
documenten in het bestuur vast kunnen stellen. Het vulreglement is in deze Luchtbel opgenomen. 
Nu de veiligheid is geborgd, hopen we dat Marco, Erik en Leon spoedig de overige vullers kunnen 
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opleiden, zodat zij er met z’n drieën niet meer alleen voor staan. Marco, Leon en Erik: ‘so far’ dank 
voor jullie inzet! 
 
Ook het nieuwe Risicoinventarisatie- en Evaluatie (RI&E) staat op de agenda. Een levend 
document, dat wel. Regelmatig actualiseren en bijwerken is noodzakelijk. De Trainings- en 
Opleidingscommissie (TOC) heeft het bestuur al op een paar aandachtspunten gewezen, die we in 
het bijbehorende Plan van Aanpak hebben opgenomen om nog voor de voorjaarsvergadering uit te 
werken.   
 

Wat was het leuk weer eens het zoete 
water te verkennen. Op 2 oktober doken 
we met een stevige DTZ-delegatie de put 
in, de Put van Ekeren net over de grens 
met  België. Plenty baarzen en rietvoorn 
en voor de gelukkigen snoek, karper en 
zoetwaterkreeftjes.  Perfect georganiseerd 
en gefotografeerd door resp. Ronald en 
Veronica. Beiden dank! 
 
Op 5 en 19 oktober organiseerden we 
introduiken in het kader van 
Middelburg/Vlissingen in Beweging. Acht 
belangstellenden hebben we kennis laten 

maken met de onderwaterwereld. We hopen ze in januari terug te zien. Harm, Erik, Peter, Stefan, 
Betty en Rob bedankt voor de organisatie en begeleiding en 
Chris en Christiaan voor de aardige foto’s. Voor 23 november 
staan kennismakingsduiken voor HZ-studenten op de rol en 
voor 14 december onze jaarlijkse algemene intro-avond. 
Harm probeert vooraf zicht te krijgen op het aantal 
belangstellenden: als het er veel zijn hebben we de volle twee 
uur nodig, 20.15-22.15 uur; zijn het er een paar dan kunnen 
we volstaan met één uur 21.15-22.15 uur, zodat er 20.15-
21.15 uur getraind kan worden. We hopen uiteraard op de 
eerstgenoemde situatie . Volg de mededelingen van onze 
hoofdinstructeur Harm.  
 
Wel eens een rood geblokte Grote zeenaald gezien? Onlangs 
gefotografeerd onder de Zeelandbrug! Kijk maar eens op de Facebookpagina van Anemoon. Het 
moet niet gekker worden…! Je blijft je verbazen over de Zeeuwse onderwaterwereld.  Voor de ‘die 
hards’ en droogpakduikers blijft duiken het hele jaar door de moeite waard! Voor de andere 
duikers: de training op woensdag 20.15-21.15 uur is weer begonnen. Voor elk is er wat wils. 
 
Volg onze clubactiviteiten ook op Facebook . Tot aan de waterkant of zwembadrand! En graag tot 
ziens in de ALV van 22 november. 
 
Namens het bestuur, 
Dick Hoeksema, voorzitter@duikteamzeeland.nl 
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Zwembadseizoen 2016-2017 
 

Opleidingen 
 

Datum  opleiding  lokatie 

23 november 2016  persluchtintro iedereen zwembad 2e uur bad 

14 december 2016  persluchtintro iedereen zwembad 1e + 2e uur bad 

     

11 januari 2017 1* Kennismaking Harm zwembad theorielokaal + 2e uur bad 

18 januari 2017 1* les 1a  zwembad theorielokaal + 2e uur bad 

25 januari 2017 1* les 1b  zwembad theorielokaal + 2e uur bad 

1 februari 2017 1* les 2a  zwembad theorielokaal + 2e uur bad 

8 februari 2017 1* les 2b  zwembad theorielokaal + 2e uur bad 

15 februari 2017 1* les 3a  zwembad theorielokaal + 2e uur bad 

22 februari 2017 1* les 3b  zwembad theorielokaal + 2e uur bad 

1 maart 2017 1* inhaalles  zwembad 2e uur bad 

8 maart 2017 1* les 4a  zwembad theorielokaal + 2e uur bad 

15 maart 2017 1* les 4b  zwembad theorielokaal + 2e uur bad 

22 maart 2017 1* ntb  ntb 

29 maart 2017 1* ntb  ntb 

5 april 2017 1* Buitenduik  ntb 

12 april 2017 1* Buitenduik  ntb 

19 april 2017 1* Buitenduik  ntb 

26 april 2017 1* Buitenduik  ntb 

3 mei 2017 1* Buitenduik  ntb 

10 mei 2017 1* Buitenduik  ntb 

17 mei 2017 1* Buitenduik  ntb 

24 mei 2017 1* Buitenduik  ntb 

31 mei 2017 1* Buitenduik  ntb 

7 juni 2017 1* Buitenduik  ntb 

14 juni 2017 1* Buitenduik  ntb 

 

Zwembad trainingen 

 
datum 20.15 - 21.15 

uur 
trainer 21.15 - 22.15 

uur 
trainer 

2 november 2016 conditie Roel   

9 november 2016 techniek ???   

16 november 2016 conditie ???   

23 november 2016 techniek Stefan Persluchtintro HZ Sport 

30 november 2016 perslucht Harm   

7 december 2016 conditie Kees   
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14 december 2016 Persluchtintro DTZ  Persluchtintro DTZ 

21 december 2016 techniek Betty   

28 december 2016 Vrijzwemmen Kerstvakantie   

4 januari 2017 Vrijzwemmen Kerstvakantie   

11 januari 2017 conditie Roel kennismaking Harm 

18 januari 2017 techniek Stefan les 1a ntb 

25 januari 2017 perslucht Harm les 1b ntb 

1 februari 2017 conditie Kees  les 2a ntb 

8 februari 2017 techniek Betty les 2b ntb 

15 februari 2017 conditie Roel les 3a ntb 

22 februari 2017 perslucht Stefan les 3b ntb 

1 maart 2017 Vrijzwemmen Voorjaarsvakantie inhaalles Voorjaarsvakantie 

8 maart 2017 conditie Harm les 4a ntb 

15 maart 2017 techniek Kees  les 4b ntb 

22 maart 2017 conditie Betty   

29 maart 2017 perslucht Roel   

5 april 2017 conditie Stefan   

12 april 2017 techniek Harm   

19 april 2017 conditie Kees   

26 april 2017 Vrijzwemmen Meivakantie   
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DTZ vulreglement  
 

1.  Met de compressor van Duikteam Zeeland mag alleen gevuld worden vóór en dóór de 
eigen DTZ-leden volgens de meest recente versie van het ‘DTZ vulreglement’, opgesteld 
door de materiaalcommissaris, in overleg met de nitrox-commissie en vastgesteld door het 
bestuur, met inachtneming van Artikel 7d van de Statuten.  

2. Gevuld wordt volgens de ‘DTZ vulinstructie perslucht’ of de ‘DTZ vulinstructie nitrox’,  
 eveneens opgesteld door de materiaalcommissaris, in overleg met de nitrox-commissie en 
 vastgesteld door het bestuur. 
3. Een lid van Duikteam Zeeland mag alleen vullen als hij/zij  
 1. is opgeleid door de materiaalcommissaris 

2. ook vult voor de mede DTZ-leden; hij/zij kan daarvoor door een medelid gevraagd 
worden en maakt zelf zo tijdig mogelijk (liefst een dag tevoren) via DTZ-mail of DTZ-
groepsapp bekend wanneer hij/zij gaat vullen 

 3. uiterlijk 1 juli 2017 in het bezit is van Nitrox-basis 
 4. alleen vult met nitrox als hij/zij-zelf én de ontvanger (én evt. zijn/haar gemachtigd 
 medelid) in bezit is van Nitrox-basis   
 5. dit reglement volgt en voor akkoord heeft ondertekend.  
4.  Na (een) vulling(en) met nitrox parafeert de ontvanger (of het gemachtigde medelid, naam 
 vermelden bij opmerkingen) voor een ontvangst conform dit vulreglement. 
5. Een ontvanger is zelf verantwoordelijk voor een geldige keuring van zijn/haar eigen 
 duikfles(sen), inbegrepen een juiste kraan-fles combinatie, en het zuurstofpercentage van 
 de (verrijkte) perslucht in zijn/haar duikfles op de duikstek. 
6. Als een vuller een onregelmatigheid aan een duikfles constateert, mag hij/zij weigeren de 
 betreffende fles te vullen. 
7. Voor de vullers zijn 20 sleutels beschikbaar, die door de materiaalcommissaris verstrekt 
 worden op volgorde van aanvraag. Aan het eind van elk kalenderjaar worden sleutelgebruik 
 en –verdeling door het bestuur geëvalueerd en bijgesteld.  
 
Voorzieningen in de compressorruimte  
1. De materiaalcommissaris draagt zorg voor het dagelijks onderhoud van de 
 compressor(ruimte) als het tijdig vernieuwen van het filter, legen van het 
 verzamelreservoir voor het condensaat en het wisselen van de zuurstofcilinders.  
2. De materiaalcommissaris zorgt voor een exemplaar van dit ‘DTZ vulreglement’, de ‘DTZ 
 vulinstructie perslucht’ en de ‘DTZ vulinstructie nitrox’ op het prikbord. 
3. Ten behoeve van het registreren van de vullingen zorgt de materiaalcommissaris voor een 
 ‘DTZ gebruikerslogboek (nitrox) vulinstallatie’. 
4.  Ten behoeve van het vullen met nitrox is een O2-analyser beschikbaar en maakt de 

materiaalcommissaris voor op het prikbord een lijst met alle DTZ-leden in het bezit van 
Nitrox-basis. Een ontvanger/gemachtigde van/voor nitrox die (nog) niet op de lijst voorkomt, 
dient zijn Nitrox-basis brevet te tonen aan de vuller. 

 
Namens het bestuur, 25 oktober 2016, de materiaalcommissaris 
 E  materiaalcommissaris@duikteamzeeland.nl 
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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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Persluchttraining, woensdag 26 oktober 
 
Natuurlijk, we hebben allemaal leren redden tijdens onze duikopleiding. 
De NOB heeft er zelfs een Specialisatie Redden van gemaakt. De 
meesten van ons zullen het geleerde (gelukkig) nooit in de praktijk 
hoeven te brengen. Nadeel is dus wel dat de reddingsvaardigheden 
langzaam maar zeker uit je gereedschapskist zakken. Duiken, dat gaat 
toch altijd goed? Eh…, bijna altijd. Als je een duiker met een goed 
gevuld logboek vraagt of hij/zij een voorbeeld uit zijn omgeving kent dat 
het niet goed ging, zal hij/zij dat bijna altijd beamen, vaak uit eigen 
ervaring. Gewoon de Wet van Murphy. En als het, hoe zelden ook, mis 
gaat, is direct handelen geboden. Dan is er geen tijd om nog eens 
rustig te oefenen. Hoe je iemand het beste kunt transporteren, hoe je 
iemand horizontaal aan boord krijgt en verticaal als dat beter uitkomt…  
 
Woensdag 26 oktober hebben we dat tijdens de DTZ-persluchttraining 
weer geoefend. Chris, John en ik, onder (bege)leiding van Betty. Om de 
beurt lagen we als slachtoffer op de bodem, brachten elkaar met een geassisteerde opstijging 
(zowel met zijn/haar als met eigen trimvest) omhoog,oefenden de diverse transportmogelijkheden 
boven water (o.a. oksel- en duwgreep) en met z’n drieën rolden we nummer vier horizontaal  op de 
kant of trokken we hem/haar met de theezakjesmethode verticaal in veiligheid. Nuttig die 
persluchttraining. En leuk om te doen. Bedankt Betty! 

 
Dick Hoeksema 
Bron van de fraaie NOB-tekeningen: www.duikkids.nl, een website die de moeite van het bekijken 
waard is, ook voor duikadults.  

 
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  

http://www.duikkids.nl/
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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Tien jaar expeditie, daar hebben twee DTZ-leden aan mee geholpen om de Noordzee een stukje 
schoner te maken. Ronald Stadhouders staat zelfs op de voorkant van het boek. 
In het stukje Droombeeld heb ik een stukje geschreven over het slopen van wrakken. 
 
Mocht je het boek inwillen kijken, ik neem met de ALV een aantal boeken mee. Mocht je al een 
bestelling hebben gedaan, kun je die gelijk afrekenen en meenemen. Het boek kost €19,50 per 
stuk. 
 
Groet, Betty  
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Verjaardagen leden 
 

November 
6 Erik de Been  
8 Daniel van der Pluijm  
9 Rinus Krijger  
11 Jan Keus  
11 Roel van der Mast  
17 Christiaan Sauer  
19 Erik Veerhoek  
21 Laura Carbo  
28 Marnix Poelman  
 
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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Multimedia, Facebook, etc.. 
 

 

Berichtje van Laura Carbo voor de duik clinic van HZ-studenten. 
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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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