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Van de redactie 
De afbeelding op de voorkant is verstuurd door Dick Hoeksema voor een mooi duikjaar 2017. Bij 
deze willen wij als redactie natuurlijk ook iedereen een mooi duikjaar toewensen.  
De 1* zijn begonnen met hun opleiding. We zijn gestart met 9 nieuwe cursisten. De 
introductieduiken van november en december zijn heel goed bezocht. Dat heeft zijn vruchten 
afgeworpen. We wensen de nieuwe leden heel veel duikplezier en succes met hun opleiding. 
 
Kopij voor de volgende Luchtbel kan ingeleverd worden tot vrijdag 24 februari 2017 via 
luchtbel@duikteamzeeland.nl. 
 
Veel duikplezier! 
Marian Roos, Yolanda de Jong en Betty van den Berg 

 
 

Van de voorzitter: Gelukkig Nieuw Duikjaar! 
 
 
En dan is het al 2017. Ook via de Luchtbel wensen we alle DTZ-leden, met allen die ons 
dierbaar zijn, een Gelukkig Nieuwjaar! 
 
Nog even terug naar vorig jaar. De open 
DTZ-avond op 14 december was een 
succes! Ruim 20 belangstellenden 
grepen de kans om eens een proefduikje 
te maken in het zwembad. Met als 
gevolg dat we op 11 januari van dit jaar 
konden starten met een tiental duikers in 
opleiding. Per saldo gaan we er met ons 
ledenaantal op vooruit. Geweldig!  
 
Het verzoek van een aantal leden om 
tijdens woensdagavonden met een 
bijzondere activiteit een baan te 
reserveren om vrij te kunnen zwemmen, 
kwam opnieuw aan de orde in de 
bestuursvergadering van 3 januari. Ieder 
zal begrijpen dat dit bij een bad vol 
proefduikers of bij een badbrede 
happening niet kan. Echter, als het mogelijk is een bijzondere activiteit van 21.15 tot 22.15 uur te 
organiseren of wanneer het een beperkte activiteit betreft met ervaren duikers kan het natuurlijk 
wel. We begrijpen de wens en zullen deze wanneer mogelijk honoreren. 
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Op 28 maart 2017 houden we de voorjaars-ALV in het Palet. Yolanda en 
Mathilde hebben toegezegd na de pauze hun onderwaterfotografie-ervaringen 
met ons te delen. Top! 
 
Tijdens de ALV krijgen we weer de kans een veer op de hoed zetten van een 
DTZ-lid dat zich op een bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de 
overige DTZ-leden: de uitreiking van de Ben-van-Gelder-wisseltrofee. In 
2016 was Erik Veerhoek de gelukkige. Mario de Wever, Harm Verbeek, Dick 
Hoeksema, Ad Keur, Kees-Jan Lastdrager, Frans Spoor, Veronica Spoor, 
Hans de Wit en Adriënne Withagen gingen hem voor. Graag je nominatie 
uiterlijk 21 maart naar de secretaris.  
 
Zoals Chris al mailde nemen we tijdens de ALV afscheid van Marco als materiaalcommissaris. We 
zoeken nog een kandidaat voor deze functie. Ook het ambt van secretaris raakt vacant, maar 
gelukkig stelt Chris zich herkiesbaar. Ronald Sturm heeft zich gemeld voor de evenementen-
commissie. Heel fijn! Wie maakt met Ronald deze commissie compleet?   
 
Noteer de ALV van 28 maart in je agenda. Volg Duikteam Zeeland op website en Facebook.  
Tot aan de waterkant of zwembadrand!  
 
Namens het bestuur, 
Dick Hoeksema, voorzitter@duikteamzeeland.nl 
 

 

Van de trainingscommissie 
 
Uit de terugmeldingen heb ik geregistreerd dat de volgende instructeurs hun licentie hebben 
gehaald: 
 

22-10-2016 Instructeurlicentie Harm Verbeek 

12-12-2016 Instructeurlicentie Erik Veerhoek 

19-12-2016 Instructeurlicentie Yolanda de Jong 

18-12-2016 Instructeurlicentie Stefan Brom 

26-12-2016 Instructeurslicentie Peter de Groot 

27-12-2016 Instructeurslicentie Jeroen de Maat 

28-12-2016 Instructeurslicentie Frans Spoor 

11-12-2016 Instructeurslicentie Roel van der Mast 

 
Onduidelijk is of Kees Glas zijn instructeurslicentie heeft gehaald.  
 
Voor allen……. =) 
https://www.youtube.com/watch?v=o3icVN904dA 
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Zwembadseizoen 2016-2017 
 

Opleidingen 
 

Datum  opleiding  lokatie 

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

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

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

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

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

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

1 maart 2017 1* inhaalles  zwembad 2e uur bad 

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

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

22 maart 2017 1* Les 5a Roel/stefan zwembad theorielokaal + 2e uur bad 

29 maart 2017 1* Les 5b Roel/Peter zwembad theorielokaal + 2e uur bad 

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 
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Zwembad trainingen 

 
datum 20.15 - 21.15 

uur 
trainer 21.15 - 22.15 

uur 
trainer 

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 
  

     

 
 

Duikbeurzen 
 
Boot Düsseldorf   21 tot 19 januari 2017 
Duikvaker Houten   4 - 5 februari 2017 
Duikbeurs Antwerpen  18 - 19 maart 2017 
Tekdive Antwerpen   28 - 29 oktober 2017 
 
 

 
Onderwaterbiologie Wereldwijd 
 
René Kiel, secretaris en instructeur van Dolfijn, gaat begin komend jaar de specialisatie 
Onderwaterbiologie Wereldwijd geven. Ook de leden van DTZ worden hartelijk uitgenodigd aan 
deze specialisatie deel te nemen.  
  
Als je belangstelling hebt, reageer dan rechtstreeks naar René Kiel op bijgaande 
belangstellingsregistratie. Daarin vind je al de beoogde planning. 
  
  
Mede namens Harm Verbeek, met hartelijke groet, 
  
Dick Hoeksema 
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Hallo DTZ leden, 
Hier een kort stukje over de training van wrakduikskills op 21 december 2016. 
 
Zoals gebruikelijk bij DTZ om 20.00uur verzamelen aan de rand van het zwembad, wat sommigen 
onder ons (nog) niet precies weten, een iemand kan je het niet kwalijk nemen deze heeft voordien 
nog flessen gevuld voor ondergetekende en zichzelf. Maar dit doet verder niet ter zake.  

 
Om 20.00uur begon Roel met zijn briefing over het wrakduiken samen met zijn team Marian, Betty 
en nog iemand zijn naam ken ik niet. (Rinus, red.)  

 
Eerst tekst en uitleg over de benodigde duikuitrustingen. Boven het gebruikelijke zijn er best nog 
wel wat extra zaken nodig zoals een reel, hefballon en een decoballon. Na enige tekst en uitleg 
hierover konden we te water. Ik, John, samen met Dick. Jahaa ze dachten die twee ouwetjes bij 
elkaar, maar ja bij het onderwatervoetbal zaten de ouwetjes ook bij elkaar tot genoegen van de 
jonkies natuurlijk, die hebben gewonnen. Goed, ik met Dick samen, begonnen bij Roel, spelen met 
de hefballon, eerste gewicht een kleine 10 kg, niet naar boven ermee nog een gewicht oppikken 
van ongeveer zeven kilo, hierna nog een gewicht van ongeveer 5 kilo erbij en dan pas 
gecontroleerd naar boven. Niet te snel natuurlijk, hier is het maar 3.5 mtr dus altijd nog tijd nodig 
om boven te komen.
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Zoals iedereen heeft geleerd bij de eerste ster, 60 sec voor 10 mtr. Eenmaal boven gekomen had 
Roel uiteraard nog wat in petto. De ballon met last weer gecontroleerd laten zakken. Het is in het 
zwembad dus niet de ballon leeg laten lopen en bonk op de tegels, nee zo werkt dit niet. Eén man, 
Dick in dit geval in de aanslag met octopussy, mijn hand bij de ontluchting van de ballon en 
gedoseerd leeg laten tot het hele spul langzaam naar de bodem is gezakt. Hierna onder water de 
boel vlak over de bodem naar het ondiepe deel gebracht. Tot zover dit deel.  
Hierna zijn Dick en ik om de beurt onder het net wat over de bodem in het ondiepe deel was 
gespannen gezwommen. Eerst ondergetekende, hierna Dick. Ondergetekende was ijverig aan het 
buikschuiven. Dick haalt me terug om aan de oppervlakte het één en ander te bespreken. In het 
zwembad mogelijk op 40 mtr een ander verhaal… Nieuwe poging op de rug er onder door, werkt 
beter dan buikschuiven, kom je ook niet met je kraan vast te zitten.  
Na deze oefening door de fuik zwemmen. Dick begint, gaat in de fuik, om de haverklap zit zijn 
kraan vast in het net hij kon in een keer doorzwemmen doordat ik hem onthaakte van het net. 
Hierna ik en Dick opletten of ik vast kwam te zitten, slechts één keer moest ik stoppen iets terug, 
zodat deze mij kon ontdoen van de fuik rond mijn knop van de kraan. Hieruit blijkt het belang 
van buddylijn, in deze fuik kon je nooit met 2 man tegelijk terechtkomen.  
Hierna hebben we een decoballon opgelaten wat zeker niet onbelangrijk is bij het wrakduiken je 
bent zo een paar honderd meter weg met de stroming voordat je aan de oppervlakte bent na je 
deco/veiligheidsstops.  
 
Als toetje hebben we met de reel geëxperimenteerd. Heb zelf mijn buddylijn genomen en deze 
rond de reellijn gedaan en zo zijn we samen gaan uitzwemmen, aan het einde van het parcours 
had Marian nog een kleine verassing, een kousevoetje over de bril. Het was gaan stormen in het 
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zwembad en het zicht was in tijd van 5 minuten zeer slecht geworden. Dus geblindoekt en op de 
tast de reel weer ingedraaid, ik de boel strak gehouden en Dick ingedraaid. Dit alles op de tast ook 
het losmaken van de reellijn is dan een feest met schaal één op het gevoel.  

 
Al met al een zeer geslaagde avond. Diegene die er niet waren en denken dat dit onzin is, een tip 
denk er niet te licht over en kom de volgende keer meedoen en verbaas jezelf over wat je zoal 
vergeten bent van deze skills. 
 
Roel en consorten bedankt voor de leerzame avond! 

 
P.s deze avonden worden niet voor niets georganiseerd. 
Met vriendelijke groet John Franse 
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Het einde van dag 1.  
 
 
Het was de bedoeling om veel schrijven over de eerste 
dag van GUE Fundamentals. Of Fundies.  
Het is nu 2130. Ik kom nu net aan bij mijn hotel. Ik ga 
slapen.  
 
De toon is gezet ;) Makkelijk gaat het niet worden.  
 
Dag 1 werden Elke (1 van de twee andere cursisten) 
en ik om 0900 in Loosdrecht bij ScubbaSupport 
verwacht. Filip, de tweede cursist had zijn theorie twee 
dagen eerder gedaan, en zijn plek werd weer 
ingenomen door Loes die haar Fundies in de toekomst 
gaat doen.  
Het was logischer dan het opgeschreven lijkt ;) 
 
De ontvangst door onze instructeur Sander Evering, 
waar ik 2 maanden terug mijn automatencursus gevolgd heb, was hartelijk. Even voorstellen, kop 
koffie, en meteen door naar wat GUE is, wat ze doen, wat de mogelijkheden zijn, door naar 

basistrim, drijfvermogen, een solide basis creëren (en oh oh oh wat blijkt dat belangrijk te zijn), 

materiaalconfiguratie en wat nog meer.  
 
Vooroordeel 1: GUE schrijft specifieke merken voor: dat klopt niet. Er zijn eisen aan het materiaal. 
Voldoen je spullen aan de voorwaarden kun je het binnen GUE gebruiken.  
 
Terwijl Sander alles, en liever nog iets meer, heel uitgebreid aan het uitleggen was kroop de klok 
dichter en dichter naar 12 uur. Het uur van de waarheid. Het uur van de zwemtesten.  
 
Aangekomen in het zwembad liet Elke eerst even zien hoe een voormalig topsporter het doet. 
Spring het water in, en zwem in riant onder de 6 minuten 11 baantjes, ofwel 275 meter.  
Dan krijgen we Christiaan; spring het water in, en zwem in net onder de 8 minuten die 11 baantjes, 
ofwel 275 meter. Het viel me zeker niet tegen.  
 
Misschien geen topsport niveau. Wel zeer riant binnen de gestelde normen. Mooi. Test 1 is in de 
pocket.  
 
Test 2, daar ga ik al op voor provisional, zeg ik nog heel verwachtingsvol tegen Sander.  
Elke zwemt op het dooie gemakje het bad door onder water, alleen afgeremd door het feit dat ze 
op een gegeven moment een muur tegen komt.  
Christiaan; ik dompel onder. Zet stevig af. Laat me glijden, en begin gecontroleerd te zwemmen. 
En hoe harder ik het probeerde, hoe verder die 15 meter van me wegtrok. Hoe het mogelijk is weet 
ik niet, maar volgens mij was het zo'n Harry Potter lijn ofzo. Hocuspocus Drijfbijmeweggeritus.  
En. Ik. Vertik. Het. Op. Te. Geven.  
 
Zolang je nog iets ziet, zolang je geen vlekken gaat zien, zolang je de lijn niet bereikt hebt kun je 
doorgaan. En opeens was ze daar. Opeens had ik hem gehaald. Yes! Mijn eerste grote 
struikelblok gepasseerd.  
 
In de tussentijd was Eddy bezig om mijn droogpak ook echt droog te krijgen. Het lek dat er zat was 
... significant.  
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Na de zwemtest en de onderhand verdiende pauze, theorie. Les. Modules. Alles dat je wilt weten 
over duikplanningen, gasmanagement, gaskarakteristieken, en weer opnieuw; wat je maar wilt 
weten.  
 
Geloof me. Het is veel theorie. Heel veel theorie. En let maar gewoon goed op, op zondag krijgen 
we een schriftelijk examen.  
 
Ik was dan ook wel opgelucht toen we rond 1930 aftaaiden en ik ondertussen met knallende 
koppijn in de auto stapte. Nog even anderhalf uur rijden, en mijn bed opzoeken.  
 
 
Dag twee werd ik ongeveer wakker waar ik de kamer ingelopen was. Licht nog aan. Gordijnen 
open. En dekbed nog niet opengeslagen. Blijkbaar was ik iets moe toen ik aankwam ;) 
 
Na op het gemakje wakker worden op het gemakje naar de toren. Heerlijk vroeg, wachten tot 
Sander er is, en spullen naar boven brengen.  
 
De dag wordt weer begonnen met koffie en het introduceren van onze video-duiker.   
In plaats van droge theorie krijgen we uitleg over onze basistrim. Over formaties. De 
mogelijkheden en onmogelijkheden van die formaties onder water, en we krijgen uitleg over de 
Basic 5. Tja. Automaatje uit. Automaatje wisselen. Longhose afgeven aan je buddy. Brilletje klaren. 
Brilletje afzetten en weer opzetten.  
Hoe moeilijk kan het zijn.  
Sander vond het een goed idee om droog te oefenen. Tja. Dan doen we dat. Jij weet het nu 
eenmaal beter.  
En opeens merk je hoe veel stappen er bij komen. Hoeveel details er. Zijn. Het was lastiger dan ik 
had verwacht. Je vergeet gewoon stappen. Lampkabel controleren zou niet bij 1 keer blijven. Niet 
alleen bij mij. Ook bij de anderen. Hetzelfde bij je longhose pakken. Je pakt niet de slang. Je grijpt 
de boltsnap die er aan vast zit.  
 
En nu. Het water in. Tijd om echt te gaan duiken!   
 
Op naar duik 1.  
Ga maar kijken hoe je in het water ligt. Kijk of je stabiel blijft. Kop op. Borst naar voren. Kont 
aanspannen. En probeer maar.  
 
Of wacht. Sorry. Eerst de GUE EDGE uitvoeren. Een soort van ernstig veredelde buddycheck, 
maar wel 1 die je vlot onder de knie kunt krijgen. En waar je aan de oppervlakte al problemen mee 
ontdekt, en dus oplost. Denk aan een verkeerde volgorde van lamp en longhose.  
 
Terug naar het duiken.  
Het is even wennen. Maar het duikt eigenlijk best goed. Echt stabiel liggen doe ik nog niet. Zowel 
ik als Filip dralen en dolen. En we zijn domweg te gespannen. Na 20 minuten. Thumbs up.  
O jee ;) 
 
Gelukkig is Sander meer dan geduldig, en weet die erg goed uit te leggen wat er fout gaat, en 
vooral: waarom het fout gaat. Nuttige informatie. Door met de rest van duik 1.  
Meer ontspannen. Kop meer omhoog. Kont meer aanspannen. Rustig liggen, en weer kijken wat er 
gebeurd. Stukken beter. Echt, een stuk rustiger. Maar echt stilliggen doe ik toch nog niet. Ik blijf 
toch teveel vinnen, en daardoor teveel bewegen. Het teveel bewegen compenseer ik weer door 
me iets terug te duwen van het platform wat je uiteindelijk in een vicieuze cirkel zet. Die conclusie 
trokken we overigens na duik 2 ;) 
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De duik werd afgemaakt door de frogkick en de flutterkick te oefenen. Zowel de gewone, als de 
modified. Met name de flutterkick ging heerlijk.  
 
Het einde van de duik oefenden we een gecontroleerde stijging in ster-formatie, en laten we het er 
op houden dat daar ruimte voor verbetering is haha.  
 
Even fles vullen voor Filip (die duikt met een enkel 12), sanitaire stop. En direct door naar duik 2.  
Basispositie. Trim. Drijfvermogen. Twee vinslagen. Basic 5. Gecontroleerde stijging met 2 stops.  
Het klinkt zo simpel.  
 
Duik 2.  
Het sleutelwoord blijft rust. Ben je niet rustig lig je niet stil. Lig je niet stil gaat de rest ook onnodig 
moeilijk. Duikers zijn liever lui dan moe ;)  
Maar al met al zit er zeker wel verbetering in. Het gaat vloeiender. Het gaat rustiger. En Sander 
heeft me zelfs een paar keer betrapt op bewegingloos in het water zweven.  
Bij het trainen van de plaatsingskicks blijkt er weer opnieuw gelukkig ruimte voor verbetering te 
zijn. Achterwaarts vinnen gaat voor mijn gevoel weinig subtiel fout. Dag 2 in de toren begint met 
video analyse, en blijkbaar ging het in werkelijkheid een stuk beter dan ik dacht. Alleen bleef ik op 
mijn plek. Details ;) Mijn houding een minimaal veranderen, en ik zou wel achteruit komen blijkt 
later.  
Uiteindelijk einde van de duik, na een uur en een kwartier duiktijd, werd begonnen aan de 
langzame opstijging. Ook hier weer; het klinkt vaak makkelijker dan het is. Pak ontluchten. Wing 
ontluchten. Overzicht houden. Formatie aanhouden. Oefenen. Oefenen. Oefenen. Je grijpt toch 
net mis naar je trekontluchter. Of zoals bij Filip zijn wing: je ontluchter laat erg veel gas tegelijk 
gaan wat lastig doseren is.  
De stabiele basis is ook nu, uiteraard, weer essentieel.  
 
Einde van de dag nog vlot naar een restaurant, even eten en ontspannen. En hop terug naar het 
hotel.  
 
Dag 3. De dag met meer briefings. Fielddrils. Oefeningen. En met duik 3 & 4. En wat technische 
tegenslagjes om het mee af te toppen.  
We zijn begonnen met het bekijken van de video's door onze video-duiker. En wat blijkt. Het voelt 
alsof je vreselijk aan het klungelen bent onder water. Het voelt alsof je steeds omvalt, voorover valt 
of juist achterover gaat. Zo vaak als ik en Filip het platform wel niet vastgrepen om te stabiliseren.  
En de oplossing is zo simpel. Je bent te negatief. Beetje lucht in je wing. Beetje lucht in je pak. En 
ontspannen. Je lost het wel op met subtiele handbewegingen. Met subtiel je hoofd meer of minder 
omhoog houden. Je armen iets meer of minder strekken. En vanaf dat moment gaat alles in 1 keer 
een stuk beter. Je kunt niet alleen een formatie vormen. Maar ook houden. Je kunt niet alleen 
voorwaarts zwemmen. Maar als het nodig is, en wel met wat moeite, kan ik achteruit zwemmen. Je 
krijgt meer overzicht, en meer rust.  
 
Terug naar de koffie; terwijl die stond te pruttelen mochten wij onze automaten los op de backplate 
monteren. Valve drill tijd! De door mij gevreesde oefening omdat ik zo slecht bij mijn kranen kan.  
Het begon al fijn met een eerste trap waarvan de middendruk bleef oplopen.  
Sander snel kijken of die er nog 1 heeft liggen. Nee. Ooooh.  
Elke; nee ook niet. Filip; ja. Op zijn argonfles die in de auto lag. Hij snel naar beneden. Sander in 
de tussentijd mijn automaat bekijken, bleek er een slang iets losgedraaid te zijn. Even aandraaien, 
en het probleem bestond niet meer. Sorry Filip ;) 
Terwijl we wachten tot Filip terug was van de auto ging ik, in Sander zijn set, de drill doen. En tot 
mijn verbazing kwam ik er goed bij. Mooi.  
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Op naar de S-drill. Droogoefenen met doneren. Backup pakken. Lamp overgeven. Slang helemaal 
pakken. Enz.  
 
Duik 3.  
En dan uiteindelijk het water in, en het standaard verhaal. GUE EDGE.  Stop op 3 meter. Afdalen. 
En oefenen. Oefenen. Oefenen.  
Weer opnieuw, op land is het allemaal goed te doen. Onder water is het gewoon domweg lastiger.  
De S-drill is echt een kwestie van een aantal keren doen. Dat is automatisme dat in moet slijten.  
Hij is niet moeilijk. Het is gewoon alle stappen volgen. En pak die longhose nu eens bij de boltsnap 
:) 
Positionerings vinslagen boeken we in de tussentijd ook steeds meer vooruitgang bij. Je moet ook 
wel. Wat je leert in deze les pas je onmiddellijk toe in de komende. Vooruitgang is dus gewoon 
noodzakelijk. Niet alleen heel fijn.  
Sander is er ook verdraaide behendig in om je hand vast te pakken en die naar je rug te draaien 
als je richting het platform neigt. Werkt uitstekend ;) 
Doordat je je stabiele basis stukken beter kunt houden ondertussen wordt het opstijgen ook weer 
wat logischer. Pak wat eerder en sterker ontluchten. Wing proberen op tijd te ontluchten. En 
proberen formatie te houden.  
De eerste paar meter gingen keurig. Stop gehouden. En verder. En dat was het moment dat alles 
bij iedereen weer faliekant in de knoei ging. Niemand wist meer wie waar was (ok, 12 a 15 duikers 
in een kleine toren is ook optimistisch). Onbeheerste stijgingen. Onbeheerste afdalingen. Alles 
waar je leermomenten uit kunt trekken kwam wel naar voren. Het Hoort erbij. Je leert er enorm 
veel van.  
 
Duik 4.  
Direct opvolgend. Filip vult zijn fles even. En weer gaan.  
We springen. Gaan de GUE edge uitvoeren. Bubbelcheck uitvoeren. En klaar.  
We zwemmen uit. Dalen af. Drie meter stop. En je blaast lucht in je wing. En er gebeurd niks voor 
je gevoel. Meer lucht dan maar. Er gebeurd nog steeds niks. In de tussentijd zak je wat af. Dan 
maar overeind komen. Stevig vinnen. Je bent in die paar seconden toch al naar 5 meter 
doorgeschoten. En kijken wat er aan de hand is. Sander is ondertussen naar mij onderweg terwijl 
ik omhoog zwem, en hij weet mijn inflatorslang weer vast te klikken.  
Dankzij de GUE EDGE weten we allemaal zeker dat die vast heeft gezeten. Hij is losgesprongen.  
 
Afdalen. En je ziet hem al; oefenen. Oefenen. Oefenen. Basis platform. Vinslagen. En snel over 
naar de valve drills. Boven water eenvoudig. Onderwater kom ik alleen bij mijn rechterkraan en 
manifold. Links is alleen met heel, heel veel moeite te halen. Het dichtaaien ipv dichtdraaien van 
mijn kranen gaat voor Sander in ieder geval, geheel terecht, niet genoeg zijn. Oefenen op 
flexibiliteit dus.  
 
Na afloop gingen we in een OOG situatie, met minimum decompressie terug naar de oppervlakte. 

1 duiker donerend. 1 duiker ontvangend. En de derde voor de broodnodige coördinatie. Die derde 

duiker is een stuk relevanter dan ik van te voren had verwacht. Die wordt deco captain en houdt de 
stops in de gaten bijvoorbeeld.  
Eerste stop ging keurig. Mooi rustig. Stabiel. En in formatie. Stijging naar stop 2 idem.  
De opstijging naar de oppervlakte werd weer een feest. Maar, er zit individueel, en als team, echt 
vooruitgang in. Beter. Rustiger. Overzichtelijker. En ja. Met ruimte voor verbetering.  
 
Na afloop van, en het in wisselende samenstellingen uitvoeren van de oefening zat ik op mijn MG 
(minimum gas) van 40 bar. En bleef ik met de videoduiker boven. Mooi even 1:1 oefenen op 
maskerloos zwemmen. Afzetten. En uiteraard volledig stilhangen onder water. Heerlijke rustige 5 
minuten haha. Elke en Filip gingen nog een keer naar beneden voor een opstijging.  
 



 

De Luchtbel CLUBKRANT – 41e jaargang, nr. 1, Dec-Jan 2017 

En nu, nu zit ik bij 1 of ander Grieks restaurantje uit te buiken van mijn avondeten.  
Duiken is vermoeiend. Duiken is leuk.  
Nu straks op hotel nog even de boltsnap van mijn goodman handle opnieuw vastknopen (touwtje 
gebroken). En morgen een o-ring wisselen.  
 
Ik schreef iets over technische tegenslagjes ;) Het hoort er allemaal bij. 
 
Zondag. De laatste dag. De dag om uit te checken.  
Zondag. De dag dat de receptie glashard gesloten is, ondanks de informatiefolder die aangeeft dat 
ze vanaf 04:00 open zijn. Oei. Toen ik eindelijk kon uitchecken had ik nog zo'n 10 minuten om bij 
Diveworld te konen, wat een rit van ruim 20 minuten is.  
Adem in. Adem uit. Stressen werkt tegen je. En die 10 minuten hebben we toch als een speling 
ingebouwd.  
Eenmaal aangekomen vlot naar boven, spullen pakken. Om te ontdekken dat je flessen nog niet 
gevuld zijn. Het begint nu toch wel serieuze tijdsdruk te geven. De rest staat tenslotte hun set al op 
te bouwen. En mijn flessen zijn pas vol terwijl wij volop in onze briefing zitten. Maar, ik mag van 
mezelf niet te hard vloeken, ik moet het gewoon accepteren (een andere keuze is er toch niet), en 
alvast mijn duikspullen klaarleggen zodat ik na de fielddrills meteen kan opbouwen.  
Uiteraard komt er een andere groep binnen die je spullen doodleuk op een hoop gooien en je spot 
in beslag nemen. Goed. Ook deze mensen hebben ruimte nodig. Jammer dat ze exact de spullen 
wegleggen van iemand die al moet haasten. Dat kunnen ze ook niet weten ;) 
Uiteindelijk na de nodige omwegen, en me zwaar opgejaagd te voelen eindelijk het water in.  
Rust, even afkoelen, een GUE EDGE. Afdalen. En oefenen.  
Jammer genoeg was het erg druk onder water, was ik toch te gestresst het water ingesprongen, en 
was het gewoon een duidelijke conclusie; duik wanneer je ontspannen bent. Iets anders werkt je 
tegen.  
Bij de opstijging schoot door mijn hoofd wat Sander bij een eerdere duik waarbij de opstijging volop 
ruimte voor verbetering gaf, tegen het hele team zei: kom je niet ontspannen boven? Ga maar 
eerst je slangen opbergen, je kabellamp opbergen, en je resterende hoeveelheid gas bekijken. 
Even de aandacht op iets anders.  
Dat werkte :) 
 
Duik zes was de duik waarop alles samenkomt. Out of gas. Lucht delen. Positie. Stijging met drie 
stops. SMB schieten.  
 
Voor mezelf vond ik het uiteindelijk een meer dan pittige vier dagen. Eerlijk is eerlijk. Alles dat je is 
aangeleerd kun je bij wijze van spreke overboord gooien, en je kan bijna opnieuw leren duiken. 
Beetje stellig, maar je snapt het idee wel denk ik.  
Oude gewoontes die er nu al ingesleten zijn moet je perse afleren. Ontluchten via je powerinflator 
gaat erg moeizaam; hij is kort. En hij zit nog met een bungee aan je wing vast. Ontluchten via het 
trektouw dus. Maar in drie dagen is de plek waar die zit nog geen automatisme. Dat gaf een aantal 
keer dat je toch te positief werd, en begint te stijgen.  
Als je te ver door drijft, of teveel zijdelings naar je buddy drijft: even met je vingertoppen jezelf een 
zetje geven: een no go. Je moet nog uitkijken dat je jezelf niet uit balans brengt ook.  
Ben je bezig met een oefening? Blijf naar je teamgenoten kijken. Je wilt je communicatie houden. 
Je wilt je basis platform houden.  
Heel veel zaken, groter of kleiner, die je gewoon af moet leren. En waarbij je de GUE manier 
"moet" aanleren. Wil ik na de buitenduik die nog komt tenminste mijn certificering halen.  
 
Van te voren werd me al verteld me vooral NIET te richten op een certificering. Het duurde geloof 
ik ongeveer 20 minuten voor ik begreep wat er mee bedoeld werd.  
Leren. Oefenen. Ontdekken. Het is veel, en veel belangrijker.  
En dat is gelukt.  
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Mijn mening over GUE? Voor mezelf vind ik het een prettig gevoel dat overal Standard operating 
Procedures voor zijn. Het feit dat je weet wat je minimaal aan je buddy, of team hebt kan ik op zelf 
op prijs stellen. Dat is een persoonlijke keuze. Ik kan me ook goed inbeelden dat mensen het 
gewoon TE vinden. Zo dacht ik er ook over. Ik gok dat juist door mijn eigenwijze mentaliteit ik dit 
systeem erg prettig vind werken. Het zal voor iedereen verschillend zijn wat lekker werkt.  
 
Nu op naar buiten. Oefenen. Duiken. En vooral veel plezier gaan hebben. Onder water. En boven 
water.  
 
Tot langs de waterkant. 
 
Christiaan 
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IJsduiken in Drenthe 
 
De temperaturen waren de afgelopen week gekelderd naar beneden. Het bloed gaat stromen naar 
de hersenen. IJSDUIKEN, IJSDUIKEN, ik kan nergens anders meer aan denken dan onder het ijs 
te gaan duiken. Filmpjes op Youtube bekijken van Finnen die op zijn kop stunts doen, duiken in 
Antarctica, tja… Het gaat niet uit mijn kop. 
Ik werd uitgenodigd om naar het Noorden te komen. Op de vereniging van Derko werd een ijsduik 
georganiseerd. Ik heb nog niet eens 5 tellen hoeven na te denken. Ik vertrek voor een weekendje 
naar het koude Noorden. Vrijdagavond al naar Drenthe, zaterdagmorgen zouden we om 10 uur 
verzamelen. Op de parkeerplaats was nog niemand aanwezig. De hondjes uit de auto gezwiept, 
op naar de ijsvlakte. Het was nog erg dun het ijs. Je kon er niet op lopen. We besloten om een wak 
te maken vanaf een gedeelte waar weinig takken liggen. Zo kan onze lijn ook niet vast komen te 
zitten. De hondjes waren blij met het ijs, ze bleven het proberen om erop te lopen…. Een natpak 
tot gevolg.  
Terug bij de auto gingen we alvast maar opbouwen. De anderen zouden zo komen. Fabrice en 
Yannick, vader en zoon kwamen al gauw daarna. Eddy en nog een paar kwamen kijken. We 
hebben de lijnen uitgelegd, voor de stand-by duiker en voor de duikers onder het ijs. Een bankje in 
de buurt van de waterkant is een mooie plek in het zonnetje voor de stand-by duiker.  
Terug bij de auto besloten om met een d12 te gaan duiken met de middenkraan gesloten, zoals 
geleerd bij IANTD heb je dan 2 gescheiden systemen. Wanneer de ene kraan gaat blazen, ben je 
niet gelijk al je lucht kwijt.  
Yannick en Fabrice gingen als 
eerste buddypaar in het water. Een 
wak was zo gemaakt. Even leunen 
en het brak al af. Nog geen paar 
minuten later lagen ze al onder het 
ijs. Na een half uurtje kwamen ze 
enthousiast boven. Het was redelijk 
zicht. Eindelijk weer eens een echte 
ijsduik riep Fabrice met een lach 
van oor tot oor. Yannick had een 
natpak, maar dat mocht de pret niet 
drukken. Het was fantastisch. Derko 
was stand-by duiker. Er kwam nog 
een duiker aanwaaien. Die is 
daarna met Fabrice onderwater 
gegaan. We moesten nog even 
wachten. Geen straf in het zonnetje. Ook die kwamen na een halfuurtje uit het water… Wederom 
net zo enthousiast.  
 
Eindelijk! Wij mochten… 
 
Het zicht was geweldig! Door het ijs kon je de blauwe lucht zien, bomenrij als een vage schaduw. 
Derko ging zelfs op zijn kop een dansje doen. Je komt niet vooruit. Lopen onderwater is niet te 
doen. Je hebt geen grip. Net als vorig jaar de ijsduik ervaren als een psychedelische duik. De 
luchtbellen onder het ijs doen denken aan die lampen met gekleurde bellen. Die in beweging 
komen met warmte. Onder het ijs blijven ze plakken door de kou. Op de terugweg zag ik nog een 
dikke snoek voorbij zwemmen. Druk gebarend naar Derko, helaas begreep hij het niet en was dus 
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te laat. Op het laatst nog een opening 
gemaakt met een mes. Ff je kop 
erdoorheen en blij gillen naar de 
kant…. Sorry voor mijn enthousiasme 
=). Terug op de kant nog lang 
nagenoten van de duik. Ge-wel-dig…. 
Tuurlijk moet wordt de kou gevierd 
met koffie, koeken en een klein 
borreltje. Daarin verschillen Drenten 
niet met de  Zeeuwen. Of zijn duikers 
nu eenmaal Bourgondiërs? Een ding 
is wel verschillend! Normaal 
gesproken gaan Drenten naar 
Zeeland om te duiken. Nu was het een 
keertje andersom. Zeeuwen zijn ook 
welkom in het zoete Drentse water. 
 
Zondagmorgen zou de ijsduik worden 
herhaald. ’s Morgens met hetzelfde 
groepje, daarna de afsluiting van de 
specialisatie IJsduiken door 3 leden 
van Duikvereniging Archimedes Meppel. Er werd een andere locatie stekje genomen. Daar zat je 
vlugger dieper onder het ijs. Het afblazen van je droogpak gaat dan iets makkelijk. Het was kouder, 
heroïscher met -7, wederom met het zonnetje. Het zicht was net als zaterdag goed. Wederom 
genoten van de bellen. Het blijft genieten. Sommige stukken ijs was kraakhelder met mooie 
ijsbloemen, andere stukken was het ijs mat geworden met de bellen van gisteren vastgevroren. 
Hier en daar een tak vast in het ijs. Het ijs was iets dikker en harder geworden. Met je mes was het 
niet mogelijk om een gat te maken. Wat een verschil met gisteren.  
Weer terug op de kant, ons klaar maken voor de ijsduik specialisatie. Ik was de stand-by duiker. 
Ruim een uurtje stilzitten bij -7 gaat toch werken op je blaas. En geen P-valve in mijn pak…. Een 
laatste ijsduik heb ik maar afgezegd. Hoge nood is dan best een spelbreker, maar het was een 
prachtige dag ijsduiken. De cursisten hebben allemaal hun specialisatie in de pocket. Gefeliciteerd! 
Het was een leuke ervaring om een kijkje te nemen in  de keuken van een andere vereniging. 
Thanks! 

 
Betty van den Berg 
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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 

 
 
  

mailto: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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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  
 
 
 

 

 

 
  

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 
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Een duikongeval 
 
Het overkwam mij (Paul) dat ik alweer vele weken terug door mijn vrouw een schoenenwinkel in 
Middelburg werd binnen geleid. Het beroepshalve ingesleten scannen van mijn omgeving 
confronteerde mij met een vrouw in een rolstoel omringd door meerdere andere vrouwen. Even 
aftasten: samenscholingen, woelingen ???  Normaal gesproken had ik dit – als zijnde ongevaarlijk 
– genegeerd, ware het niet dat ik in de rolstoel een mij bekend gezicht ontwaarde. Onopvallend 
(zien, zonder gezien te worden; heet dat in mijn vakjargon) schoof ik naderbij en toen herkende ik 
“ons” Astrid van der Mast……….notabene in een rolstoel! Gezien mijn (on-)volprezen functie bij 
het Treur en Jubelfonds werd ik razend nieuwsgierig. De dames waren echter in zo’n geanimeerd 
gesprek  verwikkeld, dat IK dat zeker niet durfde verstoren. Ik veronderstelde dat ze zich in een 
zeer belangrijk onderwerp verdiepte dat ongetwijfeld alles te maken had met de fundatie van onze 
voeten. Dit onderuit schoppen zou platvloerser zijn dan het “Meldpunt Discriminatie Zwarte Piet” de 
Zwarte Piet toe spelen. Wegwezen dus en je kans afwachten. Die kans kwam tijdens een etentje in 
Van der Valk alwaar ik ter linkerzijde van Dick plaats nam. Ik verhaalde over de ontmoeting in de 
schoenenwinkel en als goed geïnformeerde voorzitter wist hij van het naadje van de kous. Dit 
maakte dat ik mijn partner in het Treur mobiliseerde, die voor “ons” Astrid onmiddellijk tijd 
vrijmaakte. In huize Koudekerke werden we gastvrij ontvangen in een van warmte getuigend 
interieur waarin hout de boventoon hield. Roel ontving ons en Astrid liep ons kranig tegemoet 
waarbij duidelijk werd dat er sprake was van een goed herstel, maar dat er ook nog wat te wensen 
over bleef. Ze liep nog niet gelijk als een jonge hinde. Astrid vertelde ons dat ze na afloop van een 
duik in volle bepakking was uitgegleden en daarbij haar kuitbeen had gebroken; net boven haar 
enkel. Hoeveel pech kun je hebben. De titel boven dit stukje is dan ook gedeeltelijk misplaatst en 
we hadden daar beter “Een duikelongeval” boven kunnen zetten. Maar ja, het staat er al. Dat ze 
inderdaad haar kuitbeen had gebroken werd later die dag bevestigd in het Ziekenhuis in Goes. Dat 
kost je dan wel een middagje en daarmee werd deze rechtgeaarde apothekersassistente letterlijk 
uit het lood geslagen. Dat werk doe je voornamelijk staande en dat zat er even niet in. Om deze 
rampspoed enigszins te verlichten brachten we een bloemstuk mee in kerstsfeer met natuurlijk een 
bij het interieur aansluitende houten bodem. Hulde daarvoor aan Marjon voor haar fijnzinnige 
smaakgevoel. Na een klein uurtje en het nog even bewonderen van het tijdens de diverse duiken 
opgebouwde rariteitenkabinet, een interessante verzameling die de herinnering aan vele duikjes 
levendig zal houden, stapten we 
weer op. Namens jullie hebben 
wij ons Astrid een goed herstel 
gewenst. Waarom spreken wij 
van een ons Astrid? Dat is 
omdat we dat namelijk na 31 
december niet meer kunnen 
zeggen. Na vele mooie jaren 
stopt Astrid bij het Duikteam 
Zeeland, maar zeker niet met 
duiken. We zullen haar missen 
in onze club. Het ga je goed 
Astrid! 
 
Paul & Marjon 
T&J 
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Het “tikje op je schouder” 
Geen enkele duiker laat zijn buddy in de steek. En 
uiteraard verlies je hem ook niet graag uit het oog. 
Maar er zijn van die momenten dat je even geen 
oog contact krijgt met je buddy onderwater. Vaak 
heeft hij dan oog voor iets anders. Bijvoorbeeld 
alleen maar zijn fotocamera en het onderwerp voor 
zijn lens. Jij ligt dan al meters verder. Maar hoe trek 
je dan zijn aandacht?! Je kan een “tank banger” 
gebruiken of de snater van bijvoorbeeld de “Dive 
Alert”. Alleen als je deze herrie gaat maken 
onderwater weet je zeker dat de dolfijnen, (of de 
manta’s, de schildpad of wat dan ook), die jij wel 
ziet maar je buddy niet, zich er snel uit de” vinnen” 
maken. Ook je mede duikers worden niet blij van 
een hoop herrie onderwater. Dus dat kan je maar 
beter laten!  
Kon je hem maar even op zijn schouders tikken om 
zijn aandacht te trekken. Al was het alleen maar om 
even aan te geven dat er wat leuks te zien was. En 
als je daar weg zwemt, je dat pygmee zeepaartje 
natuurlijk nooit meer terug gaat vinden. 
Dat kan vanaf nu wel. Met behulp van de Buddy 
Watcher. 
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BASIC SET 
Een Buddy Watcher set bestaat uit 2 basic units en 
worden uniek met elkaar gepaard. Zodat er nooit 
een “vals signaal” ontvangen kan worden van een 
willekeurig ander buddy paar. Het bereik van de 
Buddy Watcher is ongeveer 80 meter. (onderwater! 
Bovenwater werkt ultrasone niet!) 

 

MASTER SET  
Een Buddy Watcher MASTER set bestaat uit 2 units 
welke samen gebruikt kunnen worden, maar er 
kunnen ook tot 8 basic units aangekoppeld worden. 
Waardoor de duikinstructeur of de gids al zijn 
cursisten of duikers met 1 druk op de knop kan 
roepen om ergens op te attenderen. De Master unit 
is ook los te verkrijgen. Een andere optie is de 
oppervlakte boei, waarmee vanaf de oppervlakte 
een groep met duikers kan worden bereikt vanaf 
bijvoorbeeld een boot. 
 
 
 
 
 
 

 
GEBRUIK 
Voor gebruik dient de set opgeladen te worden 
middels een meegeleverde USB interface. En 
heeft een gebruiksduur van circa 6 uur. Op het 
apparaat wordt met behulp van kleine ledjes de 
batterij spanning aangegeven. Opladen duurt 
circa 5 uur. 
Voor dikke droogpakken is optioneel een langere 
polsband te verkrijgen. 
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Verjaardagen leden 
 

Februari 

 
11 Harm Verbeek 
19 Ronald Roes 
 
 

Allen van harte gefeliciteerd! 
  

 
 
 
 
 
 
 
Hallo Oosterscheldeduikers, 
  
hier een verzoek van een student aan Katholieke Universiteit Leuven aan de duikers die in 
2015 en 2016 minstens éénmaal in de Oosterschelde hebben gedoken om mee te doen  
aan een onderzoek. 
Zouden jullie hieraan mee willen werken?  
Zie het bericht hieronder met bijbehorende kink naar het onderzoek. 
  
Alvast bedankt, 
Chris de Mooij 
  

 
  
From: Anthony Tejerizo  
Sent: Tuesday, December 27, 2016 10:31 PM 
Subject: Onderzoek naar waarde Oosterschelde als duikgebied 
  
Beste duikclub/duikschool, 
Ik ben een master-student Milieu- & Preventiemanagement aan de KU Leuven. Voor mijn 
masterthesis onderzoek ik de waarde die sportduikers toekennen aan Nationaal park 
Oosterschelde als duikgebied. Graag nodig ik alle sportduikers die in 2015 en 2016 minstens 
éénmaal zijn gaan duiken in de Oosterschelde uit om deel te nemen aan deze enquête. 
Beleidsmakers kunnen zich onder andere op deze studie baseren om de mate te bepalen waarin 
eventuele investeringen in natuurbescherming en -behoud nodig, wenselijk en mogelijk zijn. De 
enquête duurt ongeveer 15-20 minuten. Mag ik u vragen om deze enquête in te vullen en deze 
door te sturen naar jullie clubleden. Dit zou mij enorm helpen voor mijn studie. 
https://odisee.qualtrics.com/SE/?SID=SV_e2j40lBRjGvJhMp 
Alvast bedankt voor jullie hulp, 
Anthony Tejerizo Fuertes 
 
 

mailto:anthony_tejerizo@hotmail.com
https://odisee.qualtrics.com/SE/?SID=SV_e2j40lBRjGvJhMp
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Onderwater voetbal 
 
Bij deze even de spel regels: 
 
DE SPELREGELS ONDERWATERVOETBAL Versie-2015 
1. De scheidsrechters hebben altijd gelijk.  
2. Het dragen van een stab-jacket is verplicht.  
3. De bal wordt niet met de hand gespeeld. 
4. De tegenstander wordt niet met de handen gehinderd en/of weggeduwd. 
5. Er wordt niet aan uitrusting van de tegenstander getrokken. 
6. Alleen verticaal bewegen, geen grote zwembewegingen.  
7. Er wordt niet gezwommen, zie punt 6, met of zonder de bal.  
8. De dienen verticaal te blijven staan en als men uit balans raakt zo snel mogelijk weer te staan.  
9. De bal klemmen met de voeten is verboden.  
10. Vasthouden of duwen met de handen is verboden, lichte schouderduw is toegestaan.  
11. De bal met het hoofd spelen is verboden.  
12. Als de bal boven het middel uitkomt, mag hij niet bespeeld 
worden. 
13. Voor het doel liggen is niet toegestaan.  
14. Het doel verplaatsen is niet toegestaan.  
15. Het doel moedwillig verplaatsen door de verdedigende partij 
wordt bestraft met een strafschop.  
16. Het doel moedwillig verplaatsen door de aanvallende partij 
wordt bestraft met een vrije schop.  
17. Als de bal over de zijlijn komt volgt er een scheidsrechtersbal.  
18. Bij een vrije schop moet er 2 meter afstand gehouden worden. 
19. De wedstrijdduur bedraagt 4 minuten. 
20. De tegenstander wordt ten aller tijden gerespecteerd. Vrije 
schop / vrije bal Bij een geconstateerde overtreding volgt er een vrije schop/bal: De tegenstander 
neemt hierbij 2 meter afstand, er mag een medespeler extra bij de te nemen vrije schop staan. 
Penalty / strafschop Bij een handsbal of een geconstateerde ernstige overtreding volgt er een 
penalty. Deze wordt als volgt genomen: - De partij die de penalty neemt doet dit vanaf een lijn die 
door de scheidsrechter wordt aan gegeven een heeft een vrije doorgang tot het doel. De speler 
heeft 8 seconden om de bal in het doel te krijgen. Is de bal binnen 8 seconden niet geheel over de 
doellijn, telt het doelpunt niet. - De strafschoppen serie wordt genomen door de 3 velspelers en dit 
gebeurd op een bepaalde volgorde. Straftijd Als een speler bewust naar het ademautomaat of 
masker van de tegenstander grijpt volgt er een tijdstraf van 15 seconden. Deze straf wordt in het 
midden, aan de zijkant van het speelveld en aan de oppervlakte uit gezeten. De straftijd gaat in als 
het spel hervat wordt, de speler mag op het signaal van de scheidsrechter weer terug het veld in. 
Spelvoorwaarden & veldgebruik Het onderwatervoetbal wordt zoals op het veld met twee doelen 
gespeeld. Er wordt over de breedte van een half zwembad gespeeld. Er zijn geen inworpen; de 
scheidsrechter grijpt in als het spel zich buiten het veld afspeelt. Het spel wordt vervolgens hervat 
met een vrije bal. Het voetbal team bestaat uit 3 spelers, er is geen vaste keeper. Er mag (bij 
blessure) gewisseld worden, er mag een reserve speler beschikbaar zijn. Een wissel wordt via de 
scheiderechter aangevraagd, het spel ligt dan stil. Bij winst krijgt het winnende team 3 punten, 
gelijk spel ieder 1 punt. Verlies geen punten. Bij een gelijke stand in de poule wordt er gekeken 
naar het onderlinge resultaat. Als het onderlinge resultaat gelijk is wordt er gekeken naar het 
doelsaldo.  
 
Stefan Brom heeft afgelopen maand een avondje voetbal georganiseerd. We kijken uit naar de 
volgende training! Dank je wel. Onderstaand filmpje is een leuk voorbeeld hoe het gespeeld wordt. 
https://www.youtube.com/watch?v=8SsuWGp-PMA 
  

https://www.youtube.com/watch?v=8SsuWGp-PMA
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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  
 

 

Mutaties 
 
Uitschrijvingen 
Tanja Caron 
 
Nieuwe 1* opleiding 2017 

Naam e-mail Bijzonderheden 

Weronika Rost 9219973 weronika.rost@gmail.com Jeugdlid / Gezinslid  

Jelle Hiddema jhiddema@xs4all.nl HZ Sport 

Han IJzerman  hanijzerman1999@gmail.com HZ Sport 

Brigitte Timmermans  brigitte@rosmolen.nl 0118-624490/06-
30307394 

Madelon van der Maas 
9220007 

mgvandermaas@hotmail.com 06-54697252 

Wilna Meliefste  
Philip Veurink 

wmeliefste@zeelandnet.nl 
 

Ina en  
Peter Sponselee 

sponseleep@zeelandnet.nl 0118-616116  
 

Alain Malawauw  alain_malawauw@hotmail.com  

Leo Pancras 9220088 leopancras@gmail.com 06-45256361 

   

 
Bijgewerkt op: 26-1-2017 
  

mailto:bestuur@duikteamzeeland.nl
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mailto:hoofdtrainer@duikteamzeeland.nl
mailto:materiaal@duikteamzeeland.nl
mailto:treurenjubel@duikteamzeeland.nl
mailto:luchtbel@duikteamzeeland.nl
mailto:ledenadministratie@duikteamzeeland.nl
mailto:vertrouwenspersoon@duikteamzeeland.nl
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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

