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Van de redactie 
 
De foto op de voorkant is gemaakt door Mathilde Matthijsse. De kleine snotolf waarvoor je een 
vergroot glas nodig hebt om die te vinden, deze is 1 cm groot. Op dit moment komt het water weer 
tot leven. De temperatuur is inmiddels gestegen naar 12 graden.  
 
De woensdagavonden zijn gezellig druk. Zowel nieuwe leden als oud-gedienden zijn langs de 
waterkant te vinden. Er worden veel ervaringen rondgeslingerd en besproken onder het genot van 
thee, koffie en flinke koeken, pannenkoeken, eigengebakken cake of taart. 
 
Kopij voor de volgende Luchtbel kan ingeleverd worden tot vrijdag 30 juni 2017 via 
luchtbel@duikteamzeeland.nl. 
 
Veel duikplezier! 
Marian Roos, Yolanda de Jong en Betty van den Berg 
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Van de voorzitter: we zijn los! 
 
Het water van de Grevelingen bij Scharendijke was tijdens de clubduik van 26 april al 12 graden 
Celsius. Boven water vroor het die nacht. Waarmee maar gezegd wil zijn dat je, ook als 
natpakduiker, beter kunt gaan duiken. Houd de duikagenda in de gaten! En als je dat nog niet 
gedaan “happt”: meld je bij een van de beheerders Betty, Rob of mij aan voor de WhatsApp-
groep ‘Duikteam Zeeland’ voor de meest actuele informatie. Het duikseizoen is weer begonnen. 
We zijn los! 
 

Het is leuk om te ervaren dat onze duikers in 
opleiding grote vorderingen maken. Madelon 
had haast. Zij is op vakantie naar Costa Rica. 
Net voor haar vertrek haalde zij, met wat 
bijles van Roel, al haar 1*-brevet. Proficiat 
Madelon! We zouden het reuze leuk vinden 
in De Luchtbel iets terug te zien van je eerste 
duikervaringen. 
 
Op 11 april was er weer het halfjaarlijkse 
gebruikers-overleg met de directie van het 
Vrijburgbad. Uiteraard kwamen ook de 
bezuinigingen van de gemeente Middelburg 
ter sprake. De bezuinigingen die de 
gemeente Vlissingen (ongetwijfeld) gaat 
doorvoeren zijn nog niet bekend, maar wij 

hebben als DTZ, statutair gevestigd in Middelburg, hierbij vooral te maken met de gemeente 
Middelburg. In juni gaan we als zwemverenigingen met het zwembad overleggen wat de 
mogelijkheden zijn om als verenigingen zwemuren te combineren en/of niet een heel maar een 
deel van het verenigingsbad of wedstrijdbad te huren. De gemeentes hebben toegezegd het 
Vrijburgbad en de verenigingen te steunen bij de ledenwerving. Maar de beste reclame blijft 
natuurlijk de mond-tot-mond-reclame. Hoe tof het is het niet bij DTZ te komen duiken, duiken te 
leren en/of perslucht/nitrox te tappen met de eigen compressor? Zegt het voort! 
 
Op 10 april vond Leon onder zijn ruitenwissers een waarschuwing 
tegen het parkeren op de wandelpromenade van het Vrijburgbad. 
Auto’s mogen daar inderdaad niet komen, tenzij met een ontheffing of 
om te laden/lossen. Gelukkig voor ons is de directie met ons van 
mening dat je flessen vullen kunt zien als laden/lossen en dat mag dus 
wel. Maar om de schijn van parkeren te vermijden: zet als je wat langer 
moet wachten je auto na het afzetten van je fles(sen) op een P-plaats. 
Laten we niet de grenzen van onze mogelijkheden gaan opzoeken. En 
als je auto even bij de compressorruimte staat, houd in de gaten of er 
handhavers rondlopen, zodat je zonodig een toelichting kunt geven. 
Voorkomen is beter dan genezen. 
 
We wensen ieder prachtige duikmaanden met vele gelukkige 
duikervaringen! 
 
Volg Duikteam Zeeland op website en Facebook. Tot aan de 
waterkant!  
 
Namens het bestuur, 
Dick Hoeksema, voorzitter@duikteamzeeland.nl 

mailto:voorzitter@duikteamzeeland.nl
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Van de trainingscommissie 
 
Nogmaals: welke specialisatie wil je volgen? 
Het buitenseizoen is weer begonnen en dat is natuurlijk een prachtig moment om nog iets bij te 
leren. Maar op de vorige oproep in de Luchtbel om de inschrijving voor specialisaties bleef het 
verrassend stil. Ik heb via persoonlijke contacten uiteindelijk 3 mensen gevonden, die iets willen 
bijleren. Maar er is ruimte voor veel meer. 
Dus … welke specialisatie 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 specialisatie belangstelling hebt horen we dit ook graag. 
Opgave alleen per mail via hoofdinstructeur@duikteamzeeland.nl  
 
Groetjes, uw hoofdinstructeur 
Harm Verbeek 
 
 

 
Duikbeurzen 
 
Tekdive Antwerpen   28 - 29 oktober 2017 
 
 
 

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 
 
 
 
 
 

  

mailto:hoofdinstructeur@duikteamzeeland.nl
mailto:voorzitter@duikteamzeeland.nl
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The sea does not forget.. 
 
Het was ongeveer 2 jaar 
geleden dat bij de NOB ter 
ore kwam dat de duiksite 
op het strand van 
Westkapelle van één van 
zijn objecten zou kwijt 
raken aan het Dijk- en 
Oorlogsmuseum in 
Westkapelle. Uit de 
gesprekken tussen de 
NOB en het museum die 
volgden is het idee 
geboren om het ruimen 
van het object te laten en 
door middel van een 
fotocollectie de 
geschiedenis (de landing 
van de geallieerden op 1 
november 1944) boven 
water aan het publiek 
zichtbaar te maken. Ik heb 
getracht de natuur op en 
rond de geschiedenis op 
de plaat vast te leggen. 
Deze foto-expositie wordt 
in het museumcafé 
tentoongesteld. 
 
In de vuurtoren van 
Westkapelle worden foto's 
tentoongesteld van de 
natuur in de 
Westerschelde. 
 
De expositie wordt 
gehouden van 27 mei t/m 
25 juni. Bij voldoende 
interesse kan ik een 
rondleiding door het 
museum en langs de 
expositie op beide locaties 
verzorgen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Roel van der Mast 
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Curaçao  
Op 13 maart ben ik op vakantie naar Curaçao  geweest. Daar heb ik 4 boot duiken gemaakt. 
s’ Morgens zijn we naar superior producer gevaren waar we een duik hebben gemaakt. Onder water 
is het daar echt fantastisch. Je kan door het heldere water echt alles goed zien, het zicht is ongeveer 
20 meter. Vervolgens zijn we door gevaren naar Klein Curaçao  waar de kans bestond dat we 
dolfijnen/schildpadden konden spotten maar dit geluk hadden we toen helaas niet. 
De volgende dag zijn we naar Tugboat en naar Vaersenbaai geweest. Ook hier was het super onder 
water. Heel veel vissen gezien met alle kleuren van de regenboog. Het onderwater leven in Curaçao  
is echt een aanrader. 
 
Groetjes Richard van den Boomgaard 
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Duikexcursielijst Dolfijn 2017 
 
DTZ-leden zijn van harte welkom bij de club- en 
bootduiken van duikvereniging Dolfijn. Hieronder 
vind je hun duikexcursielijst.  
Als je op 17 juni mee wilt met de YE 62 naar 
Kulkenol, dan graag je opgeven vóór 10 juni bij 
Adri Verras, voorzitter van Dolfijn. Zie voor zijn e-
mailadres je DTZ-mail.  
Meevaren met de “Teunis” kan alleen als er 
voldoende plaats is. Hiervan krijg je bericht per 
DTZ-mail een week voor de afvaart. 
 
 
Zoals je weet (zie de ALV-notulen) zijn Dolfijn- en 
Scaldisleden ook hartelijk welkom bij onze 
clubduiken en kunnen ze ook deelnemen aan 
onze bootduiken georganiseerd door Erik 
Veerhoek als er nog plaatsen over zijn. Let voor 
de aankondiging van onze eigen bootduiken op de 
duikagenda van Ronald. 
 
De clubduiken van de kant zijn er voor duikers van 
alle niveaus. De bootduiken geven de kans eens 
verderop onderwater te kijken. Leuke 
duikexperiences voor de gevorderde duiker: je 
moet wel minstens 2* gebrevetteerd zijn. 
Deelname is voor de leden van de drie 
verenigingen gratis. 
Veel duikplezier! 
 
Dick Hoeksema, voorzitter DTZ 
 
 

NO Datum Lokatie Aanw. HW-LW Lok.no Coördinator Bijz.heden Soort duik Nivo

1 Do 27 april Geersdijk 12.00 N.V.T. 82 Pannenkoekenduik 1

2 Di  2 mei Geersdijk 19.00 N.V.T. 82 Clubduik en trainingsavond  alle nivo's

3 Di  9 mei Geersdijk 19.00 N.V.T. 82 Clubduik en trainingsavond  alle nivo's

4 Di  16 mei Geersdijk 19.00 N.V.T. 82 Clubduik en trainingsavond  alle nivo's

5 Di  23 mei Geersdijk 19.00 N.V.T. 82 Clubduik en trainingsavond  alle nivo's

6 Di  30 mei Geersdijk 19.00 N.V.T. 82 Clubduik en trainingsavond  alle nivo's

7 za 3 juni Windgat 9.30 HW 11.50 Adri Verras Opgeven Bootduik "Teunis" 2

8 Di  6 juni Kerkweg 19.00 N.V.T. 14 Clubduik en trainingsavond  alle nivo's

9 Di  13 juni Kerkweg 19.00 N.V.T. 14 Clubduik en trainingsavond  alle nivo's

10 Za 17 juni Kurkenol 13.30 LW 15.48 33 Bootduik YE 62 2

11 Di  20 juni Kerkweg 19.00 N.V.T. 14 Clubduik en trainingsavond  alle nivo's

12 23-25 juni Camping Den Osse Opgeven Duikweekend

13 Di 4 juli Kerkweg 19.00 N.V.T. 14 Clubduik en trainingsavond  alle nivo's

14 za 1 juli. Gorishoek 14.00 LW 16.10 78 Adri Verras Opgeven Bootduik "Teunis" 2

15 Di 11 juli Kerkweg 19.00 N.V.T. 14 Clubduik en trainingsavond  alle nivo's
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BLS cursus 13 maart 2017 
 
Op 13 maart was het zo ver: de eerste lesavond (van de voor ons 
tweejaarlijkse herhaling) van de BLS cursus. Er waren vier 
cursisten die deze cursus voor het eerst deden, de rest was er voor 
de herhaling. De avond begon met taart van de jarige Bianca en 
koffie/thee – een goede binnenkomer dus. Toen dat op was en 
iedereen zat kon Harm beginnen met zijn theoriegedeelte. Gelukkig 
kwam het meeste daarvan ons nog wel bekend voor. 
 
Het tweede deel van de les bestond uit de praktijk van reanimatie. 
Eerst liet Harm zien hoe dat moest, waarbij hij geassisteerd werd 
door Erik. Vervolgens werden we in twee groepen verdeeld en 
moesten we aan de slag. Staying alive, staying alive. Iedereen 
kwam een keer aan de beurt terwijl Harm en Erik toekeken of we 
het wel goed deden. Ah ah ah ah staying alive, staying alive. Wat 
toch altijd nog een uitdaging blijft is het tempo en hoe ver je de 
borstkas in moet drukken. Gelukkig helpen de Bee Gees met het 
tempo. Uiteindelijk was iedereen geweest en hebben we met z’n 
allen opgeruimd. De week erna gingen we verder! 
 
Harm, bedankt voor het organiseren! 
 
Peter en Laura 
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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 
Roel van der Mast  
Frans Spoor  
Harm Verbeek  
Erik Veerhoek  

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

0118-614342 )(  
06-20616796 
06-21618575  
0118-640275  
0118-475083  

Peter de Groot 
Yolanda de Jong  

1* Instructeur 
1* Instructeur 

06-10957059 
0118-853116  

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

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

0118-629959 *)  
06-10030932 
06-10367384 
0118-471410  
06-50599677 
06-81616608  
06-51555587 
 

 
*) = werkt in ploegendienst, soms overdag beschikbaar  
@ = doordeweeks beperkt beschikbaar  
)( = WEEKEINDEN NIET BESCHIKBAAR 
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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 ? 

woensdag 9 april 2014 19.30 1*  1e buitenduik ntb   
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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 

Mei 
 
4 Michael Veerhoek 
8 Peter de Groot 
13 Ronald Sturm 
 

Juni 
 

1 Jeroen de Maat 
10 Marijke Croes 
10 Peter Veerhoek 
13 John Franse 
15 Andre Boogaard 
15 Frans Spoor 
16 Stefan Brom 
17 Sylvia Weenink 
21 Bert Kögeler 
22 Jaro van Waarde 
24 Marijke van Hoek 
25 Philip Veurink 
28 John Carver 
29 Yolanda de Jong 
 

Allen van harte gefeliciteerd! 
  

mailto:bestuur@duikteamzeeland.nl
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mailto:penningmeester@duikteamzeeland.nl
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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

