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Van de redactie 
 
 
De foto op de voorkant is van Jeroen de Maat. Hij is een middagje wezen stoeien met zijn 
macrolens. Heb je zelf ook zo’n mooie onderwater foto? Stuur hem maar door. Deze stond op 
Facebook, dus het is een verrassing voor Jeroen. De foto hieronder is van Yolanda. 
 
Foto’s van bootduiken, duikavonden of bijzondere onderwaterdieren zijn altijd welkom. 
 
Kopij voor de volgende Luchtbel kan ingeleverd worden tot zaterdag 26 augustus 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: onze sleutelfiguren 
 
Volgens ons vulreglement wordt jaarlijks aan het eind van het kalenderjaar 
het sleutelgebruik van de compressorruimte geëvalueerd. De 20 sleutels 
zijn verdeeld over 20 door de materiaalcommissaris opgeleide vullers. Van 
onze vullers verwachten we dat ze zich opstellen als sleutelfiguur voor 
onze club en dus behalve voor zichzelf ook regelmatig vullen voor de 
overige leden. Bij de jaarlijkse evaluatie gaat het erom vast te stellen of de 
sleutelverdeling voor verbetering vatbaar is. Natuurlijk hoef je als 
sleutelbeheerder niet op de evaluatie te wachten: als je merkt dat 
sleutelfiguur zijn niets voor je is, lever je sleutel dan in bij onze 
materiaalcommissaris Erik. Hij heeft een wachtlijstje gegadigden en zal 
zorgdragen voor een goede overdracht.  
 
In de vorige Luchtbel nodigde onze hoofdinstructeur Harm je uit je op  te 
geven voor een of meer specialisaties die we binnen onze club kunnen 
verzorgen. Aarzel niet en geef je z.s.m. op. Met name ‘Nitrox basis’ is 
belangrijk, omdat van elke vuller binnenkort verwacht wordt dat hij/zij hem 

in de pocket heeft en je natuurlijk alleen met nitrox mag duiken als je in bezit bent van deze 
specialisatie. Zou je graag een andere specialisatie volgen, 
laat ook dat z.s.m. weten via 
hoofdinstructeur@duikteamzeeland.nl  Wie weet is zo’n 
specialisatie samen met andere verenigingen te 
organiseren. 
 
Dit najaar subsidiëren de gemeenten Middelburg en 
Vlissingen weer de jaarlijkse sportkennismaking voor 
volwassenen. Uiteraard doen we als DTZ ook weer mee, op 
25 oktober en 1 november a.s. van 21.15 – 22.15 uur. De 
beste reclame is die van mond tot mond: ken je 
familieleden, vrienden, kennissen en/of collega’s die in 
aanmerking komen voor een proefduikje, verleid ze tot een 
opgave voor deze bijzondere ervaring. Deelname is 100% 
gratis! 
 
Zoals je in de Onderwatersport van juni/juli (pagina 55) hebt kunnen lezen, vernieuwt de NOB de 
opleidingen. De veranderingen hebben vooral betrekking op meer aandacht voor het trimmen, de 
duikcomputer en buddyvaardigheden. Onze instructeurs zijn druk doende met de bijscholing, een 
voorwaarde voor het behouden van hun licentie. Veel succes TOCcers en dank voor jullie inzet! 
 
Het lukt ons niet, als aangekondigd in de vorige Luchtbel en ter voorbereiding van de najaars-ALV, 
in augustus de bezuinigingsopties die we voor DTZ zien in enquêtevorm aan de leden voor te 
leggen. In de bestuursvergadering van 5 september a.s. is hierover nog overleg nodig. We 
verwachten nu de enquête in september uit te kunnen zetten.   
 
Het is volop zomer. De clubduiken op de woensdagavond zijn reuzegezellig, de bootduiken van 
Erik vinden gretig aftrek en ook daar buitenom weten de DTZ-leden elkaar te vinden. 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 

mailto:hoofdinstructeur@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 Europe Antwerpen  
28 - 29 oktober 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:hoofdinstructeur@duikteamzeeland.nl
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Bootduik Sint-Annaland 9 juli 2017 
 
Naar een oude gewoonte van DTZ moet de laatste die aan boord stapt een stukje voor de luchtbel 
schrijven. En dit keer was ik de klos. Ondanks dat ik nog geprobeerd heb om de traditie te 
veranderen naar degene die als eerste aankomt. Maar er was niemand die zich geroepen voelde, 
dus bij deze dan maar. 
 
Met prachtig weer meldde we ons bij de haven bij Erik om in te schepen. Het werd weer een laag 
water duik dus het ponton met de boot lag weer erg laag, met als gevolg een steile afdaling over 
de loopbrug. Iedereen is gelukkig zonder uitglijders beneden gekomen. 
Met een volle boot voeren we uit naar Sint-Annaland 
 
Aangekomen bij de duikstek werden we al gauw overboord gegooid door Erik. Samen met buddy 
Ronald zwommen we het dijktalud af in de richting van het strandje. 

Onderweg kwamen we grote hoeveelheden 
massaspons tegen, een aantal agressieve kreeften 
en tot slot nog een paling. Terwijl ik de paling lag te 
bekijken zakte er ineens een vislijn met haak voor 
de bek van de paling. Ik was even stomverbaasd 
maar zag toen dat mijn buddy weer eens een 
geintje aan het uithalen was. 
 
Na een uurtje relaxed duiken gingen we weer eens 
boven kijken en bleken we vlak bij de boot te zitten. 
Nadat iedereen weer aan boord gehesen was, 
konden we ons weer storten op de gebruikelijke 
koeken en op het gemak weer terug varen. 
Het was weer een zeer geslaagde bootduik. Erik 
bedankt voor de gastvrijheid en tot de volgende 
keer. (Dan zorg ik dat ik op tijd ben). 
 
Rob Plasse 
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Was ik de laatste? 
 
Sommige leden zullen mij niet kennen, ik ben Bert Moet, ooit, heel lang geleden lid van duikteam 
Zeeland en ooit voorzitter, secretaris en instructeur trainer. Erik Veerhoek ken ik al jaaaaren. Ik 
mocht denk ik, vanwege één of meerdere genoemde kwalificaties mee met de bootduik naar St. 
Annaland. In mijn verleden is ingevoerd, dat je een stukje moest schrijven als je als laatste 
aankwam. Ik werd aangewezen als laatste (terwijl ik als eerste met volledige uitrusting aan boord 
was, maar dat terzijde). 
 
We hadden in totaal 9 man en één vrouw aan boord: Erik (schipper), Ronald en Ronald, John, Dik, 
Laura, Peter, Christiaan, Rob en ik (Bert). 
’t Was en beetje passen en meten, maar iedereen reisde licht, dus gingen alle makke duikers het 
schip in.  
Het was spiegelglad water, we voeren over Zijpe en een beetje Mastgat en kwamen aan bij de 
duikstek. “Duiktrap” stond er en er kwamen een paar duikers hijgend en puffend het water in. We 
hoorden het sissen, want het was erg mooi en warm weer en de zwarte pakken hadden al veel 
temperatuur opgeslagen. Wij hadden het beter, wij konden vlakbij het water onze spullen aandoen 
en hoefden helemaal niet te lopen.  
Ik vond dat het wel tijd was en ging met de rol achterover het water in. Het water was 21 graden en 
ik had nu eens geen spijt dat ik niet met droogpak het water in ging.  
Goed zicht had ik, eenmaal op 8 meter zag ik het anker liggen. Onthouden Bert, zo vind je de boot 
terug! Ik draaide mij op mijn rug en kon vanaf 8 meter de zon zien schijnen door de oppervlakte 
van het water.  
Het onderwater landschap was als op meer plaatsen in de Oosterschelde: veel oesters, kreeften, 
hooiwagenkrabben, sponzen, zeesterren en een enkele zeenaald.  

  

  
Na iets meer dan 50 minuten vond ik het anker terug en kon ik weer aan boord. De rest volgde vrij 
snel, iedereen dook ongeveer iets minder dan een uur. Daarna komen er natuurlijk de mooie 
verhalen: bultruggen, zeepaarden en gevulde koeken kwamen langs.  
Ook werd er gedacht over “nieuwe” plekjes, zoals steenstortingen, wrakjes en dergelijke.  
Ik vond dit lijstje op internet.  
Zie https://fstam.home.xs4all.nl/vrijdag/oosterscheldewrak.html 
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Ik weet dat één van deze wrakken er zeker niet meer is (landingsvaartuig) en het wrak met de 
IJsselsteentjes heb ik al eens gezocht, maar niet gevonden. Bij sommige wrakken mag je niet 
duiken, zoals bij de Damco en de Prins Hendrik (liggen in de vaargeul).  
De Prins Hendrik ligt ineens op een andere plek ☺, vroeger lag die bij Wemeldinge, maar nu ligt ie 
toch dichter bij de Damco dan ik dacht, namelijk ook in het zicht van Kats. Had ik toch geen 
gelijk…. 

 
1. Damco 
10. Prins Hendrik 
Hartelijk dank dat ik weer mee mocht. Het was weer erg gezellig.  
 
Groeten  
Bert Moet.  
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Verrassing van de NOB. 
 
Hoelang dat de NOB Al doet weet ik niet. 
 
Ik ontving zaterdag met de post een enveloppe, een hele grote enveloppe. 
Inhoud van de enveloppe was een badlaken met de borduring erop van nob 40 jaar. 
Blijkt dat ik in juli 1977 lid ben geworden van de nob. 
Misschien iets voor de luchtbel, en zouden er meer leden zijn van dtz die dit kado hebben 
ontvangen. 
 
Misschien leuk voor de luchtbel. 
Graag even een reactie voor het eventueel in de luchtbel gaat. 
Gr Bert Schreurs 
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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. 
 
Erik Veerhoek 
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 
hoofdinstructeur@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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Wat staat er op Facebook 
 
Tijdens de clubduik bij Geersdijk op 2 augustus 
al veel jonge zeekatten gespot. Met Bert, John, 
John, Leo, Madelon, Rob en Ronald. Dankzij 
de doorlaat in de Zandkreekdam voelen steeds 
meer zeedieren (weekdieren, krabben en 
kreeften, kwallen, garnalen, vissen) zich thuis 
in het Veerse Meer. 
 
Dick Hoeksema 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze zonnige zondag met Erik Veerhoek op bootduik naar Sint Annaland. Met Bert 
(Scaldis), Peter & Laura, Ronald, Ronald, Christiaan, Rob, John en Dick. John Franse maakte 
onderwater een korte foto-impressie van deze geweldige duikstek.  
 

  

  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1965664787011801&set=gm.1716327635335776&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1965664787011801&set=gm.1716327635335776&type=3
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En wat gebeurd er op WhatsApp tijdens het vullen……… =) 
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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 

Augustus 
 
2 Ron van der Veen 
28 Aylin Erkman 
18 Mario de Wever 
31 Boudewijn Weenink  
  

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 
 

mailto:bestuur@duikteamzeeland.nl
mailto:voorzitter@duikteamzeeland.nl
mailto:secretaris@duikteamzeeland.nl
mailto:penningmeester@duikteamzeeland.nl
mailto:hoofdtrainer@duikteamzeeland.nl
mailto:materiaal@duikteamzeeland.nl
mailto:treurenjubel@duikteamzeeland.nl
mailto:luchtbel@duikteamzeeland.nl
mailto:ledenadministratie@duikteamzeeland.nl
mailto:vertrouwenspersoon@duikteamzeeland.nl
mailto:info@duikteamzeeland.nl
mailto:info@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

