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Van de redactie 
 
De foto op de voorkant is gemaakt op de Doggersbank. Het water was kraakhelder, inmiddels een 
beetje stoffig door de nettensnijders. Op de foto zie je een schroef met een afgebroken roerblad 
eroverheen gevallen. Het wrak ligt voor een gedeelte op zijn kop. Binnenin lees je meer verhalen 
over de expeditie met Duik de Noordzee schoon. 
 
Wellicht willen de 1* ook hun duikervaring delen net als Madelon in deze Luchtbel. Heb je iets 
moois gezien tijdens de duikvakantie, wil je het delen met de andere leden dat kan. Klim achter de 
computer en stuur je verhaal evt met foto’s. 
 
Foto’s van bootduiken, duikavonden of bijzondere onderwaterdieren zijn altijd welkom. 
 
Kopij voor de volgende Luchtbel kan ingeleverd worden tot zaterdag 29 juli 2017 via 
luchtbel@duikteamzeeland.nl. 
 
Veel duikplezier! 
Marian Roos, Yolanda de Jong en Betty van den Berg 
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Van de voorzitter: wat wil je nog meer? 
 
 
Het buitenwater heeft inmiddels de 20 graden bereikt. Heerlijk! Op de 
lange woensdagavonden wisselen we onder het genot van thee en 
een koek onze duikervaringen uit. Na Madelon zijn nu ook Brigitte en 
Leo geslaagd voor het 1*-brevet. Beiden van harte proficiat! Erik heeft 
voor onze 2*-duikers al twee bootduiken georganiseerd, naar St. 
Annaland en de Kulkenol. En zaterdag 17 juni doken we vanaf de 
Yerseke 62, op uitnodiging van organiserende vereniging Dolfijn. 
Daarbij mogen we ons verzekerd weten van een aanhoudende 
zomerzon. We boffen! Wat wil je nog meer? 
 
Indrukwekkend was de tentoonstelling ‘De zee is het niet vergeten’, 
van 27 mei t/m 25 juni in Het Polderhuis en de vuurtoren van 
Westkapelle. Met prachtige foto’s gaven Roel en Astrid een kijkje in het 
oorlogsmuseum onderwater, notabene vlak voor strand bij Het 
Polderhuis, het oorlogsmuseum bovenwater. Ieder wordt er weer bij 
bepaald dat onze vanzelfsprekende vrijheid helemaal niet zo 
vanzelfsprekend is en in 1944 veel slachtoffers heeft gevraagd. 
Ongetwijfeld erg emotioneel voor de direct betrokkenen en 
nabestaanden. Astrid en Roel, proficiat met dit monumentje! 
 
Op 27 juni was een extra gebruikersoverleg met het 
Vrijburgbad. Voor DTZ woonde Rob deze vergadering bij. 
Centraal in het overleg stond de vraag hoe we als 
verenigingen en Vrijburgbad kunnen samenwerken om de 
bezuinigingen van de gemeente Middelburg te verzachten. 
Als bestuur zullen we in augustus de opties die we voor 
DTZ zien in enquêtevorm voorleggen aan de leden, om 
tijdens de komende najaars-ALV een voorstel op tafel te 
kunnen leggen waar we ons in meerderheid in kunnen 
vinden.  
 
Wat wil je nog meer? Tja, het is balen dat vanaf 18 mei de 
nitrox-mixer buiten bedrijf is. Ik hoop dat als je dit stukje 
leest de mixer inmiddels weer is gerepareerd en er naast 
perslucht ook weer volop nitrox geperst kan worden. Duidelijk is dat de mixer wel erg lang buiten 
bedrijf is. We houden als bestuur de vinger aan de pols bij de leverancier om de overeengekomen 
5 jaar garantie een goede inhoud te geven. Dat willen we in ieder geval nog meer. 
 
We wensen ieder nog prachtige duikmaanden met vele fijne duikervaringen! 
 
Volg Duikteam Zeeland op website en Facebook. Tot aan de waterkant!  
 
Namens het bestuur, 
Dick Hoeksema, 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 
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Spoedje. 
 
Hier dan eindelijk een stukje 
van mij, het was even moeilijk 
tijd te vinden om het op papier 
te zetten want onderwater 
schrijft het zo lastig ;) 
Zoals veel van jullie weten ben 
ik dit jaar begonnen met de 
opleiding 1*. 
Na al die zwembadsessies had 
ik de tegeltjes wel gezien, en 
was het tijd voor de 1e 
buitenduik. Ik werd uitgenodigd 
door Roel, Astrid en Betty  voor 
een bootduik bij de 
mosselhangcultuur in het 
Veerse meer.  Spannend … 
Dat was wel even een sprong 
in het diepe! Maar wat was het 
mooi, dat smaakte naar meer! 
 
Er stond ook al een tijdje een 
reis naar Costa Rica voor mij 
op de planning en na wat 
zoekwerk bleek dat ik daar ook kon duiken maar… dan moest ik wel in het bezit zijn van mijn 1*  
Ik ben toen gelijk gaan vragen of het mogelijk was in die korte tijd voor mijn vakantie (ongeveer 1,5 
week)  mijn brevet te halen.  Instructeur Roel van der Mast zag hier wel een uitdaging in en zette 
er vol enthousiasme de vaart in.  
Een weeklang bijna elke dag te water, het was koud maar de mooie duiken en het warme 
vooruitzicht maakte dit zeker goed :)  het is uiteindelijk gelukt! mijn brevet was op tijd binnen en op 
naar Costa Rica. 
We gingen met een boottocht naar Caño Island 11 mijl uit de kust in de Pacific, onderweg zagen 
we schildpadden, een walvis, dolfijnen en een marlijn.  
Na aankomst werd het materiaal opgebouwd, dit ging niet helemaal als gepland.. Van een van de 
sets klapte er een manometer kapot! Ja dat geeft toch geen prettig idee...! Zeker niet toen daarna 
ook nog eens bleek dat de reserve set een lek had in een van de slangen. Gelukkig was mijn set in 
orde en gingen we te water, wat was dat lekker warm! 28 graden tot 6 meter diep daarna wel 
aanzienlijk kouder maar wel erg mooi. Het eerste wat we zagen onderwater waren gigantische  
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pijlstaartroggen, ook grote scholen vis die tussen het  soort van lava gesteente leven en een aantal 
koralen die overigens erg mooi waren maar niet heel kleurrijk. 
De grootste uitdaging was wel dat er twee stromingen stonden. De bovenstroom was warm en er 
waren sterke golven waardoor het lastig was niet het koraal of de stenen te raken of te eindigen in 
de bek van een murene ;) en de diepere stroming was kouder en meer zuigend naar de oceaan 
toe. 
De 1e duik was veel te snel voorbij maar gelukkig gingen we na een korte pauze voor een 2e duik 
wat verderop in de Pacific. hier hebben we witpuntrifhaaien, murenes, een octopus en nog veel 
meer moois gezien! Helemaal tevreden heb ik met deze geweldige dag mijn vakantie kunnen 
afsluiten.  
 
Natuurlijk ben ik in Nederland weer lekker verder 
gegaan en heb ik inmiddels al weer veel mooie 
duiken gemaakt! 
 
Madelon van der Maas 
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Een bootduik naar Kulkenol met de YE62 
 
 

Bij Duikteam Zeeland is het een ongeschreven 
regel dat “Wie het laatst komt, die schrijft.” Dat is 
wel handig, want zo’n regel voorkomt discussie 
“wie het nu eens een keertje mag doen” én het 
clubblad is verzekerd van kopij. Aan mij als laatste 
opstapper van DTZ de eer. Weliswaar waren wij 
op 17 juni te gast op de Yerseke 62 (foto), op 
uitnodiging van bevriende duikvereniging ZVvO 
Dolfijn, maar de verslaglegging werd gegund aan 
onze club. 
 
Om 13.00 uur stak schipper Flip Sinke van wal 
met zijn mosselkotter, op deze prachtige zaterdag 
volledig ter beschikking gesteld aan de duiksport. 
Als er ooit een duik de naam BOOTduik verdient, 
dan is het wel een duik met de YE62. Zelden zo’n 
grote duikboot gezien. Lekker luxe!  

 
Opstomend naar de over land lastig te bereiken Kulkenol 
bij Zierikzee, spotten we tientallen zeehonden, die het 
warme zonnetje ook wel konden waarderen (foto), ook al 
zullen ze er niet veel bruiner van geworden zijn. 
 
Om 14.10 uur arriveerden we op de duiklocatie en 
ankerden op enige afstand van mededuikboot Tertius uit 
Bruinisse. Duikleider Willem Dekker gaf een duidelijke 
toelichting bij de stek. De boot lag in de kom ten oosten 
van de T-vormige strekdam (foto). De kom zelf is niet zo 
interessant, het meest is er te zien langs de zuidkant van 
het dwarsstukje van de T. 
 
Naast de boot stond maar een 2 meter water. Om 
gebroken ledematen en putten in de bodem te voorkomen 
werd aangeraden langs de trap af te dalen, en vervolgens in zuidelijke richting te koersen naar het 
meest oostelijke puntje van de dam. 
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Zo gezegd zo gedaan en even om 
14.50 uur lagen we allen te water. 
Om niet in het Japans bessenwier 
verstrikt te raken, moest je de 
oostpunt van de T met een ruime 
bocht nemen.  
Vervolgens kostte het weinig moeite 
de helling aan je rechterhand te 
volgen. Voortzwevend in het 
afgaande tij mochten we weer de 
relaxerende werking van de 
duiksport ervaren. Bij gebrek aan 
een rifanker kon je je desgewenst 
vasthouden aan een pluk Japan 
bessenwier om de omgeving eens 
rustig van nabij te bekijken. Het 
zicht zal een meter of drie geweest 

zijn, het water een behaaglijke 19 graden Celsius. Overal brokkelsterren, sponzen, krabben en 
kreeften. Ronduit agressief met hun felle uithalen waren de fluwelen zwemkrabben. Hier en daar 
een legsel van een naaktslakje, de producenten zelf heb ik deze keer niet gezien. De meest 
opvallende waarneming? Vermoedelijk de mul (foto) gespot door John en Ronald.  
 
Op de terugweg, na de kentering, was het zaak 
weer bij de juiste boot boven te komen. Even na  
16.00 uur was ieder weer aan boord en om 17.15 
uur wist de schipper zijn schuit met de precisie 
van een vaatchirurg weer aan te meren. 
 
Aan deze expeditie namen deel van Dolfijn de 
buddyparen Will Berg & Andrea de Marco, Ellie & 
Hans de Klerk, Emmanuel Dekker & Jos 
Smallegange, Jan Kaljouw & René Kiel en van 
DTZ John Carver & Ronald Sturm, John Franse 
& Bert Timmer en Harm Verbeek & Dick 
Hoeksema. Deze keer hadden zich geen duikers 
van Scaldis aangemeld. Niet duikende 
deelnemers waren Willem & Lennie Dekker, Ellen 
Kaljouw en last but not least schipper Flip Sinke 
en zijn gezin (foto).  
 
Duikvereniging Dolfijn en schipper Flip Sinke: 
hartelijk dank! 
 
Dick Hoeksema, DTZ 
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Expeditie Noord Duik de Noordzee schoon 
 
Lange tijd uitgekeken naar de expeditie voor de Doggersbank. Dat was een lang gekoesterde 
wens om ooit daar naartoe te gaan. Afgelopen mei een uitgebreide duikkeuring gehad, dit keer 
voor techduiker laten keuren. Naar aanleiding van vorig jaar ben ik anders gaan denken over 
duiken en gezondheid. Dus niet zeuren! Even 270 euries aftikken voor een keuring. Eentje met 
een hartfilmpje, fietstest en bloedonderzoek. Ik was goedgekeurd…. De expeditie kon beginnen. 
 
Vrijdag zou ik vertrekken met de Cdt Fourcault. De maandag ervoor heb ik kiespijn. Onhoudbaar, 
toch nog maar een afspraak gemaakt bij de tandarts. Er bleek een ontsteking in mijn wortel te 
zitten. Of het gelijk gedaan kon worden. Tuurlijk! Ik had verteld dat ik vrijdag aan boord zou 
stappen om diepe duiken te maken. Gelukkig had mijn tandarts ook een duikbrevet. Hij wist wat 
dat betekend. Niet snijden en alles van binnen in de kies behandelen.  
De pijn ging niet over, sterker nog, hij werd erger. Nog maar een pijnstiller, niet zeuren. Het zal wel 
over gaan. Woensdag werd de wang dik. Geen mogelijkheid om ertussen te komen. Donderdag 
ochtend mocht ik terugkomen. Hij schrok zich rot. Er hing een tennisbal aan mijn wang…. De 
volgende dag zou ik opstappen aan boord. Een paardenmiddel, pijnstillers en niet snijden, anders 
zou ik helemaal niet meer kunnen duiken.  
Vrijdagmiddag was de tennisbal nog niet geslonken. Zou ik afbellen? Nee ik ga de gok wagen. Het 
duurt altijd een paar dagen tot de medicijnen gaan werken. Aan boord was al gauw duidelijk dat ik 
de komende dagen niet kon duiken. En of ik op de Doggersbank kon duiken dat moest ook nog 
maar bekeken worden. Ik wilde perse mee met de expeditie. We zouden tenslotte voor Alice een 
bloemstuk overboord gooien. Daar wilde ik hoe dan ook bij zijn.  
Vrijdagavond vertrek vanuit Stellendam, het was niet mogelijk vanuit Scheveningen ivm 
Vlaggetjesdagen. Eenmaal buitengraads, yes ik ben aan boord…. Kom maar op met de expeditie. 
 
Zaterdag, de bult was al een heel stuk geslonken. De eerste duiken waren op de Russische 
onderzeeër en een boorplatform. Er komt later in de expeditie nog een boorplatform en 
onderzeeër. Dus ik zou niks missen. Ik ben niet zeeziek geweest, wellicht door de medicijnen. Ik 
had het gevoel dat ik stevig aan de drugs had gezeten. Zo mellow ik was. Maar ik was mee! Dat 
was het belangrijkste. 
 
Zondag de bult was niet echt zichtbaar meer. De 2e boorplatform… Ik wilde het dolgraag proberen. 
Aan boord hoorde je de verhalen van goed zicht!. Ik ben tot 15 meter geweest, zout geproefd, het 
wrak onder me gezien. Ik kon door de pijn in mijn kaak niet verder. Ik heb nog nooit langs de lijn zo 
lopen balen. Zou dit het risico zijn voor de rest 
van de expeditie? Boven stond de duikarts te 
wachten. Ze lachtte me uit….. Achteraf had ze 
gelijk! Luisteren naar je lichaam. Ook al zegt je 
kop anders. Met een pijnstiller en peniceline 
kuur nog in mijn lijf maar vroeg mijn bed in. 
 
Maandag was de pijn weg. Zou ik het toch 
weer proberen? Het was een onbekend wrak 
de BW002. Er zou waarschijnlijk een groot net 
hangen. Dat hadden ze gezien op de 
multibeam. Een mooie punt van 12 meter 
hoogte. Ik spring overboord. Inderdaad er was 
een enorm net zichtbaar. Voor ik er erg in had, 
zat ik op de bodem… YES! Wat een zicht op 
de Doggersbank. Zo blij als een klein kind. Ik 
had met mijn buddies afgesproken. Ik zou het 
rustig aan doen, nog even geen gekke dingen 
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doen. Ik kon altijd naar boven wanneer het 
noodzakelijk zou zijn. Maar het net moest toch 
naar boven komen. Ik werd weggestuurd, ga 
maar rondkijken. Dat heb ik dus gedaan. Het 
wrak was mooi begroeid met Dodemansduim. 
Niet zo maar een paar. Nee het lag als een 
wollig tapijt over de constructies. Genieten! 
Maar ja, dat net. Dat moest naar boven komen. 
Ik terug naar mijn buddies. Die waren bezig om 
de kettingen los te maken van het wrak. Dat 
was niet zo makkelijk maar een handje was wel 
handig. Toen het net eenmaal losging, was het 
net ineens verdwenen. Een schoon wrak bleef 
achter. Daar doen we het voor. Doordat het 
zicht goed was, geen lamp nodig, kwamen de 
vissen kijken wat we aan het doen waren. 
Kabeljauwen van een meter, geweldig. Er werd 
gebaard om naar boven te gaan. Met zijn 3-en 
op een rij naar boven. Onze decotijd 
uitgehangen. Aan de oppervlakte was duidelijk 
dat het net enorm groot was. Met de kooi 
werden we uit het water getild. Tuurlijk werd ik 
gevraagd naar mijn kaak. Die was ik door al het 
moois even vergeten. Dat betekent dat ik geen 
pijn meer heb gehad. YES! De volgende duiken 
heb ik ook gemaakt. Zo blij dat ik niet heb 
afgebeld. 
 
Het net is in alle media te zien geweest. Op de 
website van Duik de Noordzee schoon staat 
een compilatie van alle media. Ikzelf ben nog 
geïnterviewd door Omroep Zeeland. 
 
Het is een middag werken geweest om alles in 
BigBags te stoppen. Over een teambuildings 
uitje zullen we het hier maar niet hebben. Het 
schept wel een band. Lekker in het zonnetje 
stinken…. =) 
 
In totaal hebben we 6000kg naar boven 
gehaald. Een recordopbrengst. 
 
In het najaar zal ik een presentatie geven 
tijdens de ALV over mijn rol aan boord als 
onderwater archeoloog. Tot later. 
 
Betty van den Berg 
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Links de kettingen en rubberen ringen die zijn 
meegekomen met de grootste boomkor net. Deze 
hebben we niet meegeteld in de 6000kg aan netten die 
omhoog zijn gekomen. 

 

Onder de route die we hebben gevaren. Totaal 715 
NMILE afgelegd (1325km).  
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DTZ vulreglement  
 

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

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

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

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

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

 
Namens het bestuur, 25 oktober 2016, de materiaalcommissaris 
 E  materiaalcommissaris@duikteamzeeland.nl 
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Vullijst Compressor   
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Kees Glas 
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 

Juli 
 
4 Kees Glas  
11 Leon Doene  
30 Brigitte Timmermans 
30 Jim Shelton  
  

Allen van harte gefeliciteerd! 
  

 
Wie is wie?? 
  
Op de website staat een ledenlijst 
met foto. 
Deze lijst is ALLEEN toegankelijk 
voor leden. 
Voor de oudere leden, deze foto 
komt uit jullie logboek, 
en deze zijn, zoals Mario een keer 
zei, soms hilarisch. 
Als je liever een andere foto daar 
ziet staan, mag je mij die mailen 
(info@duikteamzeeland.nl) 
Graag jpg minimaal 300x200 
pixels 
  
Groeten 
Frans 
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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

