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Van de redactie 
De afbeelding op de voorkant is gemaakt door Ronald of Rob bij 
Transfo.  
 

Nog even en we gaan weer naar buiten. Is er 
iemand die samen met ons het duikseizoen wil 
openen door middel van een pannenkoeken- / 
snert- / paas- of geen idee duik? Laat maar 
horen…. =) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopij voor de volgende Luchtbel kan ingeleverd worden tot vrijdag 31 
maart 2017 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: voorjaars-ALV 28 maart  
 

Als bestuur zijn we druk doende met de voorbereiding van de voorjaars-ALV 
op 28 maart. Het jaarverslag 2016 is zo goed als compleet. Het wachten is 
enkel nog op de rapportage van secretaris en voorzitter ☺  
Wat iets meer energie kost is de update van onze RI&E (Risico-Inventarisatie 
& Evaluatie). Met name het onderdeel ‘noodplan bij clubduiken’ verdient onze 
aandacht. Onze prachtige duiksport is veilig, mits we de risico’s goed in beeld 
hebben en planmatig tot een minimum beperken. Je moet er toch niet aan 
denken dat… Het opstellen en bijhouden van de RI&E is een 
verantwoordelijkheid van het bestuur maar het RI&E kan alleen een levend 
document worden als de TOC (de Trainings- en Opleidingscommissie) 
meedenkt en de ALV feedback geeft. Dank daarvoor!  
 

We zijn in overleg over de opvolging van materiaalcommissaris. Je kunt je nog 
kandidaat stellen. Dat laatste geldt ook voor het lidmaatschap van de 
Evenementencommissie. Wie maakt deze commissie met Ronald compleet? 
En wie gaan we dit jaar op het schild hijsen als gewaardeerd DTZ-lid dat zich op 
een bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de overige DTZ-leden? 
Gemotiveerde nominaties voor de Ben-van-Gelder-wisseltrofee (foto) zijn van 
harte welkom.  
Graag kandidaatstellingen en nominaties uiterlijk 21 maart naar de secretaris. 
 

Ronald is in zijn eentje al actief als lid van 
de Evenementencommissie: voor zaterdag 
18 februari organiseerde hij een uitstap 
naar een gigaduiktank ‘Transfo’ in het 
Belgische Zwevegem. Dankzij het zicht 
van 25 meter hebben we met zes DTZers 
het raadsel van het verdwenen Atlantis kunnen oplossen 
(foto van Rob). Dat was kicken…  
 
Op dinsdag 14 februari was de 
afsluiting van de eerste Zeeuwse 
cursus van de NOB-specialisatie  
‘Onderwaterbiologie Wereldwijd’, 
gemeenschappelijk georganiseerd 
door Dolfijn, Scaldis en DTZ, 

verzorgd door René Kiel van Dolfijn. Van onze club namen Bianca en Dick 
deel. Geweldig interessant! Hoe meer je weet, hoe meer je ziet. Een prima 
voorbeeld van de meerwaarde van de samenwerking van 
duikverenigingen in onze regio. Voor herhaling vatbaar.  
 
Noteer de ALV van 28 maart in je agenda. We hopen veel DTZ-leden te 
ontmoeten en kijken uit naar de onderwaterfoto’s van Yolanda en Mathilde 
na de pauze.  
Volg Duikteam Zeeland op website en Facebook. Tot aan de waterkant of zwembadrand!  
 
Namens het bestuur, 
Dick Hoeksema, voorzitter@duikteamzeeland.nl 
 

  

mailto:voorzitter@duikteamzeeland.nl
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Van de trainingscommissie 
 
Welke specialties wil je volgen? 
We starten binnenkort weer met een heel buitenseizoen en dat is natuurlijk een prachtig moment 
om nog iets bij te leren. 
Als TOC staan we klaar om de buitenduiken te gebruiken als oefenduiken voor de 1* opleiding (6 
cursisten). 
Maar dit is natuurlijk ook een unieke gelegenheid om nog iets anders te leren. 
 
Dus … welke specialty wil je volgen? 
 
Als DTZ instructeurs hebben we de mogelijkheid om de volgende specialisaties te geven: 

• Redden 

• Onderwaterbiologie 

• Nitrox basis 

• IJsduiken 

• Zoeken en Bergen 

• Droogpakduiken 

• Wrakduiken 
Maar als je voor andere specialties belangstelling hebt horen we dit ook graag. 
Opgave alleen per mail via hoofdinstructeur@duikteamzeeland.nl  
 
Groetjes, uw hoofdinstructeur 
Harm Verbeek 
http://www.onderwatersport.org/Opleidingen/Specialisaties.aspx 

mailto:hoofdinstructeur@duikteamzeeland.nl
http://www.onderwatersport.org/Opleidingen/Specialisaties.aspx
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Zwembadseizoen 2016-2017 
 

Opleidingen 
 

Datum  opleiding  lokatie 

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 
 

Zwembad trainingen 

 
datum 20.15 - 21.15 

uur 
trainer 21.15 - 22.15 

uur 
trainer 

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 
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L’Odyssée in Middelburg! 
 
Waarom duiken we ook al weer? Hierom 
dus. De film L’Odyssée over de 'Vader van 
alle duikers' maakt het duidelijk. Duikelijker 
kan het niet worden. Op 5 januari 2017 ging 
de film over het leven van de 
wereldberoemde duiker Jacques-Yves 
Cousteau in première. Dankzij zijn uitvinding 
van de ademautomaat deed Cousteau 
diverse ontdekkingen onderwater en kon hij 
bijzondere films van zijn reizen maken. 
Aanvankelijk was hij gefocust op het 
exploreren van de zee. Wie herinnert zich 

niet de foto’s van de trotse harpoenjagers met de 
pas gespietste zeebaarzen? Later wordt Cousteau 
zich, mede onder invloed van zijn zoon Philippe, 
bewust van de kwetsbaarheid van het zeemilieu en 
ontwikkelt hij zich tot een belangrijk 
natuurbeschermer. Op 14 januari zijn we de film 
gaan bekijken, in het Chassé Theater te Breda.  
Inmiddels is bekend dat L’Odyssée op zondag 12 
maart, 11.30 uur, wordt vertoond in Cinema 
Middelburg! Zie 
www.cinemamiddelburg.nl/programma. Een 
buitenkans! Net als wij raak je vast onder de indruk 
van de prachtige beelden. Misschien gaan we nog 
wel een keer…☺  

Marco Collignon, Dick Hoeksema en Leon Joosse 
 
 
 

In de aanbieding: 2 DTZ-fleecevesten 
 
In de zomer van 2015 hebben we een ruime voorraad DTZ-
fleecevesten ingekocht. Marineblauw van kleur, met daarop aan 
voor- en achterzijde het DTZ-logo geborduurd. Zie de foto’s. De 
vesten zijn heerlijk warm, met aan de voorkant een centrale 
ritssluiting en links én rechts een handige zak met ritssluiting. Er zijn 
er nog twee van deze fraaie fleecevesten beschikbaar, beide 
damesmodel (iets getailleerd) maat L. Heb je belangstelling voor 
zo’n vest? Van de penningmeester mogen ze weg voor € 30,- per 
stuk. Je kunt er een bestellen via voorzitter@duikteamzeeland.nl  
Wie het eerst komt, die het eerst maalt… 
 
Dick Hoeksema 
  

http://www.cinemamiddelburg.nl/programma
mailto:voorzitter@duikteamzeeland.nl
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Duiken in een oude olie tank 
 
Zaterdag 18 febr. Half 11 eerst John en Rob opgehaald daarna richting 
Zwevegem België. 
Onderweg treffen we de andere auto, met Dick, Harm en Chris. We 
gaan vandaag met z’n 6en duiken in Duiktank Transfo.  
De duiktank is een oude stookolie tank die is omgebouwd als duiktank, 
15m diep en 20 mtr doorsnee. De tank zelf is van staal waar een 
betonnen constructie is ingebouwd. 
Na andere half uur rijden komen we aan op de parkeerplaats in 
Zwevegem. Waar karretjes staan waar we onze duikspullen op kunnen 
laden om naar de duiktank te vervoeren. We rijden met de karretjes 
naar binnen waar een aantal kunststof rekken staan om je spullen op te 
bergen. 
We lopen de kantine in waar we hartelijk ontvangen worden door een 
Belgische schone dame, “zeit gij de groep van Stefan?”   eehhh ja dat 
zijn wij… “ wilt gij Stefan een dikke knuffel van mij geven?” Eehhh ja die 
geven wij graag door… 
 
Dat is nog eens een binnenkomst. Na alle papier werk te hebben 
ingevuld zijn we klaar om te kunnen omkleden.  Alle spullen in de lift 
naar eerste verdieping waar een mooie ruime kleedkamer is. Wc’s, 
douches, lockers aan alles is gedacht. Duikspullen aan, je duikt hier 
met je eigen uitrusting, en weer met de lift naar boven, 3e verdieping. Best raar om met je volledige 
duikuitrusting in een lift te staan. We stappen de lift uit, eerst douchen en een voeten bad en dan 
briefing. Een uur duiktijd, tien minuten voor het einde krijgen we een signaal dan heb je nog tien 
minuten om op te stijgen. Resque diver is onze Belgische vriendin.  We zijn maar met z’n zessen 
vandaag, lekker rustig. 
 
Doordat het dak van glas is heb je veel licht binnen. Harm en John springen er als eerste in, Rob 
en ikzelf daarna,  bbrrrr 17 graden dat is effe wennen, langzaam laten we ons zakken.  Op de 
bodem zie ik een gele onderzeeër liggen, aan de andere kant hebben ze Atlantis nagebouwd wat 
er best goed uitziet. Eerst maar eens 
de onderzeeër verkennen, een meter 
of 6 lang en je kan er inzwemmen. 
Daarna zwemmen daar de poort van 
Atlantis, wat opgebouwd is van 
stellingen met een trappenhuis en 
div. openingen waar je door heen 
kunt zwemmen. Ergens bovenin kan 
je nog een pijp in na een meter of 8 
ga je haaks de bocht om en dan kijk 
je weer de diepte in. Het is wel 
uitkijken dat je niet teveel een jojo 
duikprofiel krijgt. Want de uitgangen 
zitten op 5 meter en de ingang op 15 
meter. Dan maar eens naar de 
raampjes zwemmen, door de ramen 
kan je in de kantine kijken, waar er 
een groot glas Grimbergen word 
aangeboden, het blijft België. 
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Na 45 min zie ik John en Chris op het gemakje 
naar de trap zwemmen. Met de anderen maken 
we het uurtje vol. Ik hang samen met Harm op 5 
mtr nog een stop te doen. Dan maar gelijk effe 
oefenen met boeitje schieten. Dat was voor Harm 
alweer een poosje geleden te zien aan het roest 
water wat er uit zijn boeitje komt. 
Tik tik het uur is voorbij. We klimmen eruit de 
volgende groep staat al te wachten. Zo te zien 
een groep GUE duikers die komen oefenen. Weer 
naar beneden met de trap, anders word de lift nat, 
douchen omkleden en dan naar de kantine. 
Na diversen koeken en koffie sjouwen we alles 
weer naar de auto. 
Het was een leuke middag, het is daar erg goed 
geregeld. Het is netjes en schoon. Een leuke plek 
om in de winter te duiken om of oefeningen te 
doen. 
Tot de volgende keer,  
 
Ronald Sturm 
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Onderwaterbiologie Wereldwijd…. Wauw! 
 

“Wauw! Een cursus Onderwaterbiologie 
Wereldwijd” dacht ik toen ik de vorige 
ledenvergadering dat mooie nieuwe 
cursusboek zag liggen. Enthousiast geworden 
door de fantastische duikreis naar Bonaire in 
2015, wilde ik deze cursus zeker doen. Hoe 
mooi is het dan als je hoort dat duikvereniging 
De Dolfijn een instructeur heeft die dat mag 
geven? 
En zo ging ik op 31 januari verwachtingsvol 
naar het zwembad, voor de eerste theorieles. 
Het was volle bak, 15 pupillen, maar alleen 
Dick en ik waren van DTZ. Leuk om wat 
nieuwe duikmaatjes te leren kennen! 
Vervolgens ging zo’n beetje alles mis wat er op 
een cursus mis kan gaan: de beamer deed het 
niet en toen we eindelijk de monitor aan de 
praat hadden, bleken de slides gewoon niet 
leesbaar (zwarte letters op donkerblauw, dat 
wil niet goed). Toen kwam cursusleider René 
Kiel met een soort kaartspelletje: “Plaats de 
foto’s van de onderwaterfauna in de juiste 

groep en de juiste zee”. Tja, als je dan één keer in de Caribische Zee bent geweest en wat duiken 
in de Oosterschelde hebt gemaakt, kom je ook niet zo ver…  
Maar toen begon het: de spreekbeurten. Daar knapte ik toch wel echt van op. Cursisten hadden de 
mooiste filmpjes en foto’s meegenomen en vertelden zeer kleurrijk over de Filippijnen, Oman en 
Malta. Wauw! 
 
De week erna had ik er natuurlijk nog meer zin in. En aan mijn verwachtingen werd ruimschoots 
voldaan. Mijn frustratie over het niet kunnen onthouden van al die stammen (wieren, sponzen, 
ribkwallen, bloemdieren, neteldieren…..) bleek geen individueel probleem. Toen ik die frustratie liet 
varen, stond ik veel meer open voor andere wetenswaardigheden. Bijvoorbeeld, waarom bij ons de 
wind voornamelijk zuidwestelijk is en in Bonaire oostelijk (komt doordat de aarde op de evenaar 
het snelst om haar as draait en een passaatwind veroorzaakt, op het noordelijk en zuidelijk 
halfrond buigt de wind resp. naar rechts of naar links af. En dat een zeester in de Oosterschelde 
niet wezenlijk verschilt van die in Indonesië, omdat ze miljoenen jaren geleden dezelfde oorsprong 
hadden. En dat er een gevangenisstraf staat op het aaien van een walvishaai ☺. 
Onderdeel van de cursus was ook een bezoek aan een tropisch aquarium. Nu wil het toeval dat er 
twee cursisten werkten in HET aquarium van onze provincie, het aquarium van Neeltje Jans. Daar 
hebben ze niet alleen aquaria met inheemse soorten, maar ook een groot tropisch aquarium, waar 
we het gedrag van de dieren konden bekijken. Daar leerde ik dat haaien helemaal niet op bloed 
afkomen, dat is een fabeltje. Maar van nerveuze watergenoten worden ze daarentegen zeer 
opgewonden. Dus… wat je ook doet: niet bang worden! 

Cursusboek  
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Het leuke van de rondleiding was, dat de 
beheerder Gerard en Rebecca ons ook de 
zuiveringsinstallatie, quarantainebakken 
en koel- en warmte-installaties lieten zien. 
Dat is dus geen sinecure, zo’n aquarium 
verzorgen. Leuker vond ik het verzorgen 
van de zeeleeuwen. Ook al was Neeltje 
Jans dicht, die zeeleeuwen moeten 
natuurlijk gewoon hun kunstjes doen voor 
hun visje. Dus kregen we een privé-
voorstelling met tot besluit een dikke kus 
van een zeeleeuw. Bibberend in de kou 
een zoen van een zeeleeuw, dat had ik 
me toch niet voorgesteld bij 
Onderwaterbiologie Wereldwijd! 
Bianca de Vlieger 
 
Uitleg bij de installaties van het aquarium. 
Gastheer Gerard en gastvrouw Rebecca 
in het zwart, cursusleider René in de 
blauwe jas. 

 
 
 

Zoen van een zeeleeuw  
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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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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  
 

 

 

 
 
Verjaardagen 

Maart 
 
1 Wilna Meliefste 
3 Weronika Rost 
3 Chris de Mooij 
4 Martin Haverkamp 
5 Madelon van der Maas 
6 Marijn Bilterijst 
10 Marjon Both 
13 Bianca de Vlieger 
15 Mathilde Matthijsse  
 

Allen van harte gefeliciteerd! 
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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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