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Van de redactie 
 
 
Het is al weer half september, we kijken terug op een heerlijke zomer en maken ons op voor het 
komend zwembadseizoen. Blijf ons vooral bestoken met leuke duikverhalen, ze krijgen een plekje 
de luchtbel! 
   
De foto op de voorkant is deze keer van Yolanda, genomen bij een duik in Bras d’Or op Nova 
Scotia (Canada). 
    
Kopij voor de volgende Luchtbel kan ingeleverd worden tot zaterdag 7 oktober 2017 via 
luchtbel@duikteamzeeland.nl. 
   
Veel duikplezier! 
 
Marian Roos, Yolanda de Jong en Betty van den Berg 

Gisteravond weer een heerlijke duik gehad. paling, forskwab,poon,zeedonderpad en als toetje 2 
baby pijlinktvissen.  

Ronald Sturm, 7 september, Grevelingen clubduik op de woensdagavond.  

mailto:luchtbel@duikteamzeeland.nl


 

De Luchtbel CLUBKRANT – 41e jaargang, nr. 7, augustus 2017 

Van de voorzitter: redden in de praktijk 
 
 
Op  5 september zaten we weer om de bestuurstafel, voor het eerst na de zomervakantie. Er was 
veel te bespreken. Het volgende willen we graag met jullie delen.   
 
Met Ronald Sturm, namens de 
evenementencommissie, brainstormden we over 
hoe we de contacten binnen DTZ kunnen 
versterken en verbeteren. De woensdagavonden, 
de bootduiken, het vullen en de communicatie via 
de sociale media lopen als een tierelier. Maar het 
kan altijd beter. Heb je ideeën? Aarzel niet die met 
een van ons te delen.  
Een speerpunt zijn onze nieuwe leden, die moeten 
zich zo snel mogelijk thuis voelen binnen onze 
club. Chris de Mooij zal ze om feedback op hun 
eerste ervaringen vragen.  
Veel duik- en vulafspraken worden nu gemaakt via 
de WhatsApp-groep Duikteam Zeeland. Als je als DTZ-lid daaraan ook wilt deelnemen, stuur 
dan even een verzoekje aan een van de beheerders (Betty, Rob en Dick). 
Inmiddels hebben ook Brigitte, Leo, Philip en Wilna hun 1* gehaald. Proficiat! Weronika zal 
spoedig volgen. Met Madelon en Chris gaan ze nu op weg naar hun 2*. Veel succes! 
 
Zoals aangekondigd via de DTZ-mail organiseert Bert Moet van Scaldis voor de leden van zijn 
vereniging en die van Dolfijn, Snotdolf en DTZ op zaterdag 23 september, 9.30-13.00 uur, weer 
een oefening redden in de praktijk. Een mooi initiatief! Geschikt en nuttig voor ieder vanaf (bijna) 
1*. Wil je meedoen en heb je je nog niet opgegeven, doe dat z.s.m. via Harm Verbeek, 
hoofdinstructeur@duikteamzeeland.nl  

 
Dit najaar subsidiëren de gemeenten Middelburg en 
Vlissingen weer de jaarlijkse sportkennismaking voor 
volwassenen. Uiteraard doen we als DTZ ook weer mee, op 
de woensdagen 25 oktober en 1 november a.s. van 21.00 – 
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 via 
www.walchereninbeweging.nl  Deel de aankondiging op 
onze Facebookpagina. Deelname is 100% gratis en 
verplicht tot niets. Hoe meer zielen hoe meer vreugd. 
 
Op zaterdag 9 september 

zijn we als DTZ present op de Karolingenmarkt in Oost-Souburg. 
Wie weet lukt het weer enkele argeloze voorbijgangers voor onze 
mooie duiksport te interesseren. Kunnen duiken, dat gun je toch 
iedereen?  
 
Als voorbereiding van onze Algemene Ledenvergadering op 
dinsdag 28 november (zet hem in je agenda!) willen we als 
bestuur, ter compensatie van de lagere subsidie door de 
gemeente Middelburg voor de huur van het zwembadwater, een 
bezuinigingsvoorstel aan de leden voorleggen 

mailto:hoofdinstructeur@duikteamzeeland.nl
http://www.walchereninbeweging.nl/
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dat kan rekenen op een zo groot mogelijk draagvlak. Rob Plasse heeft berekend dat door de 
meevallende kosten voor zuurstof- en compressorgebruik we vanaf 2019 jaarlijks € 1000,- (i.p.v. € 
1500,-) moeten bezuinigen. Uiteraard houdt hij de vinger aan de pols, maar dit soort berichten 
horen we natuurlijk graag van onze penningmeester. Helaas blijft een bezuiniging noodzakelijk. 
Gebaseerd op de brainstorm tijdens de voorjaars-ALV en het overleg met het zwembad hebben 
we als bestuur een aantal opties op een rijtje gezet die we binnenkort d.m.v. een enquête aan de 
leden gaan voorleggen. Dit is niet bedoeld als een stemming, maar als een draagvlakpeiling. 
Stemmen doen we in de najaars-ALV. Aanvullende suggesties via de enquête zijn natuurlijk 
welkom. In onze eerstvolgende bestuursvergadering gaan we proberen er verteerbare chocola van 
te maken.  
 

In een apart berichtje in deze Luchtbel vind je onze zwembadtijden 
2017-2018. Omdat er in september en april volop gedoken wordt, 
hebben we in deze maanden zo goed als geen zwembadtijden meer 
vastgelegd. In de enquête en in de najaars-ALV komen we hierop 
terug. De programmering van de zwembadtijden in april 2018 is na de 
ALV desgewenst bij te stellen. Op woensdag 27 september a.s. 
beginnen we dus om 20.15 uur weer met de zwembadtraining.   
 
Helaas heeft Bianca de Vlieger kenbaar gemaakt ons per 1 januari 
2018 te verlaten. Zeker niet vanwege de club, maar omdat ze in haar 
leven een andere keuze dan de duiksport wil maken. We kunnen dat 
alleen maar respecteren. Helaas verliezen we met Bianca ook onze 
vertrouwenspersoon. Wie voelt ervoor deze taak van haar over te 
nemen? Tot op heden heeft de taak (gelukkig) heel weinig tijd gekost.  

 
We wensen ieder nog een fijne september-duikmaand! Volg Duikteam Zeeland op website en 
Facebook. Tot aan de waterkant!  
 
Namens het bestuur, 
Dick Hoeksema, voorzitter@duikteamzeeland.nl 
 
 
 

Van de trainingscommissie 
 

De 2* duikopleiding 2017-2018 

In het komende seizoen geven we bij voldoende deelname weer 
de 2*duikopleiding. Geef je dus voor 1 september a.s. op bij Harm 
Verbeek via hoofdinstructeur@duikteamzeeland.nl,  want dan 
kunnen we de planning verder gaan invullen. We willen zowel in 
de periode september – oktober 2017 als in april – juni 2018 met 
deze opleiding bezig zijn (zie bijlage). 

Bij voldoende belangstellling combineren we bij het onderdeel 
Biologie (hoofdstuk 5) de 2* opleiding samen met module 
Onderwaterbiologie (en deze wordt gegeven door Harm) 

Ter informatie hierbij de breveteisen voor een 2*-duiker:  

mailto:voorzitter@duikteamzeeland.nl
mailto:hoofdinstructeur@duikteamzeeland.nl


 

De Luchtbel CLUBKRANT – 41e jaargang, nr. 7, augustus 2017 

De 2*-duiker wordt in de Engelse benaming aangeduid als Advanced Open Water Diver. Dit is een 
internationaal bekende benaming, waarvan de bevoegdheden aansluiten bij wat de NOB-2*-duiker 
in zijn opleiding heeft geleerd.  

Brevetdoelstellingen  

De 2*-duiker doet in zijn opleiding ervaring op met het plannen en veilig uitvoeren van duiken 
onder diverse omstandigheden. Hierbij kun je denken aan getijdenwaterduiken, nachtduiken en 
duiken naar dieptes groter dan 20 meter. (*) Er wordt bovendien aandacht besteed aan de meest 
voorkomende aandoeningen: hoe herken je ze en hoe moet je erop reageren? De 2*-duiker duikt 
binnen de nultijden.  

Duikervaring  

Voordat het 2*-duikbrevet kan worden aangevraagd, moet de cursist in totaal minimaal 20 duiken 
hebben gemaakt. De duiken uit zijn vorige opleiding tellen hierbij mee, evenals de duiken die hij 
maakt in het kader van de opleiding.  

Ingangsniveau  

Om deel te kunnen nemen aan de opleiding tot 2*-duiker moet hij:  

- lid zijn van de NOB;  

- minimaal 15 jaar zijn;  

- beschikken over het 1*-duikbrevet of een gelijkwaardig ander brevet. 
 
(*) Na het voldoende uitvoeren van alle leertaken (theorie en praktijk) voor nachtduiken ben je als 
2*-duiker-in-opleiding bekwaam om met een gelijkgebrevetteerde nachtduiken te maken onder 
gelijke of lichtere omstandigheden zoals je die in je opleiding hebt ervaren. Wanneer je van deze 
mogelijkheid gebruik maakt (d.w.z. dat je zonder instructeur nachtduiken maakt vóórdat je in de 
NOB ledenadministratie geregistreerd staat als 2*-duiker), moet je ervoor zorgen dat je via je 
opleidingsschema en je logboek duidelijk kunt aantonen dat je bekwaam bent voor wat je doet.  
Dit principe geldt ook voor getijdenwater en diep duiken. 
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Theorie Praktijk 

Onderwerp Datum Zwembadles Buitenwaterles Datum 

1. Nachtduiken, waarom 

doe je dat? (40 min) 
Les over de extra facetten 
die spelen bij nachtduiken. 
Ook veel aandacht voor 
duiklampen 

Okt-17  Nachtduik 1 Okt-17 

Nachtduik 2 Okt-17 

2. Getijdenwater (180 
min) 

Les over de 
getijdenbeweging en de 
planning van een 
getijdenwaterduik 

Sep-17  Getijdenwaterduik 1 Sep-17 

Sep-17 Getijdenwaterduik 2 Sep-17 

3. Als je buddy hulp 

nodig heeft.. (85 min) 
Les over meest voorkomende 
aandoeningen, alarmeren en 
reddingstechnieken 

Okt-17 

19.30 uur 
zwembad 

Duiker in paniek; 

sleepgrepen 

 Okt-17 

21.00 uur 

Reddingsopstijging; 
duiker aan de kant 
brengen 

Okt-17 
21.00 uur 

 Reddingsopstijging 10 
meter; sleepgrepen; duiker 
aan de kant tillen 

Mei-18 

Reddingsopstijging 15 

meter; herhaling 

Mei-18 

4. Diep duiken (60 min) 
Les over duikplanning; 
basale luchtberekening 

maken 

Apr-18  Diepe duik 1 (> 20 meter) Jun-18 

Diepe duik 2 (> 20 meter) Jun-18 

5. Het leven onder water 
(60 min) 

Les over onderwaterleven; 
zoet en zout; ecosysteem; 
Nederlands water 

Mei-18  Bio-duik 1 Mei-18 

Mei-18 Bio-duik 2 Mei-18 

6. 2* duiker … en dan ? 
Ervaring opdoen en verder 
ontwikkelen 

- geen -   Duik waar navigatie / 
oriëntatie centraal staan 1 

Jun-18 

Duik waar navigatie / 
oriëntatie centraal staan 2 

Jun-18 
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ZWEMBAD UREN 2017 - 2018 
 
Voor het komende seizoen hebben we op de onderstaande tijden het zwembad gehuurd: 

- Trainings- en instructielessen op woensdag 27 september 2017 tot en met woensdag 28 
maart 2018 om: 20.15 – 21.15 uur  

- Vrij zwemmen op zondag 1 oktober 2017 tot en met 25 maart 2018 om: 12.30 – 13.30 uur 
- Opleidingslessen op woensdag 10 januari 2018 tot en met 14 maart 2018 om: 21.15 – 

22.15 uur 
 

 
SPECIALISATIE REDDEN 
 
Beste leden van DTZ, Snotdolf (via Claudia, graag doorsturen naar je leden), Dolfijn (via 
Rene graag doorsturen naar je leden) en Scaldis, 
  
Ik ben van plan (een deel van)  de specialisatie redden te gaan organiseren op zaterdag 
23 september 2017. 
- Locatie waarschijnlijk het grasveld aan de oostkant van de werkhaven Bommenede, dat 
is op Schouwen Duiveland ten Westen van Dreischor.  
- Tijdstip 09.30 – 13.00 uur 
- Onderwerpen: vanaf les 2 van  
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ve
d=0ahUKEwjl5-
n3qePVAhWDIlAKHdgYCJIQFggtMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.onderwatersport.org%
2FPortals%2F1%2FClubweb%2F03%2520duikopleidingen%2FF10%2520Redden%2520
Praktijklessen.pdf&usg=AFQjCNHD-32JbGgglWLq8cF7az4VC1o30Q 
  
De theorie en de zwembadlessen zijn nu niet in mijn organisatie inbegrepen. (Het 
zwembad kan als het zwembadseizoen gedaan is en de theorie kan als het geen duikweer 
meer is.) 
  
1. Ik hoor graag hoeveel belangstelling er is. Instroom vanaf 1 sters (of bijna 1 sters, je 
moet naar onze mening een beetje zelfstandig kunnen duiken. Leden van Snotdolf, DTZ, 
Dolfijn en Scaldis welkom. 
Hoe meer mensen, des te meer mogelijkheden ik zie om jullie zelf te laten beoordelen. 
Dus aantal is niet zo’n probleem.   
De diepte van de oefeningen is altijd minder dan 2 meter onder water.  
2. ik hoor graag wie (instructeurs of zelfverklaarde professionals?) er wil helpen met het 
beoordelen van de oefeningen.  
  
Als je niet meteen antwoord van mij krijgt, niet zenuwachtig worden. Neem ondertussen 
het boek “specialisatie redden” van de NOB door.  
Als het rotweer is gaat het niet door.  
Als jullie het leuk vinden er een feestje van te maken, ik vind het prima, maar die 
organisatie laat ik dan aan jullie over.  
  
Met vriendelijke groet 
Bert Moet 
kijk ook op www.driftduiken.nl 

https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjl5-n3qePVAhWDIlAKHdgYCJIQFggtMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.onderwatersport.org%2FPortals%2F1%2FClubweb%2F03%2520duikopleidingen%2FF10%2520Redden%2520Praktijklessen.pdf&usg=AFQjCNHD-32JbGgglWLq8cF7az4VC1o30Q
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjl5-n3qePVAhWDIlAKHdgYCJIQFggtMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.onderwatersport.org%2FPortals%2F1%2FClubweb%2F03%2520duikopleidingen%2FF10%2520Redden%2520Praktijklessen.pdf&usg=AFQjCNHD-32JbGgglWLq8cF7az4VC1o30Q
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjl5-n3qePVAhWDIlAKHdgYCJIQFggtMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.onderwatersport.org%2FPortals%2F1%2FClubweb%2F03%2520duikopleidingen%2FF10%2520Redden%2520Praktijklessen.pdf&usg=AFQjCNHD-32JbGgglWLq8cF7az4VC1o30Q
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjl5-n3qePVAhWDIlAKHdgYCJIQFggtMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.onderwatersport.org%2FPortals%2F1%2FClubweb%2F03%2520duikopleidingen%2FF10%2520Redden%2520Praktijklessen.pdf&usg=AFQjCNHD-32JbGgglWLq8cF7az4VC1o30Q
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjl5-n3qePVAhWDIlAKHdgYCJIQFggtMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.onderwatersport.org%2FPortals%2F1%2FClubweb%2F03%2520duikopleidingen%2FF10%2520Redden%2520Praktijklessen.pdf&usg=AFQjCNHD-32JbGgglWLq8cF7az4VC1o30Q
http://www.driftduiken.nl/
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40-jaar NOB 
 
Zoals Bert Schreurs al schreef ook ik 
ben niet meer de bekendste onder de 
meeste leden, maar toch al lid sinds 
1975 van DTZ.  
Een kijkje in mijn logboek van die tijd 
leert dat de meeste leden in die tijd pas 
in 1977 lid zijn geworden van de NOB. 
De vereniging bestond al een paar jaar 
maar het was toen nog niet verplicht om 
lid te zijn van de NOB. 
Gezien de kosten besloot men toen, om 
te wachten met lid worden van de NOB, 
tot je een brevetexamen ging afleggen. 
Dat werd een paar jaar later wel 
verplicht vanuit de NOB. Iedereen die lid 
is van een bij de NOB aangesloten 
vereniging moet ook lid zijn van de NOB. 
In december 1976 heb ik mijn 1e ster 
examen afgelegd. Wanneer ik dus lid 
geworden ben, kan niet meer exact 
terug halen, maar het brevet is 
afgetekend op 29-01-1977 
Ook ik heb recent die mooie handdoek 
mogen ontvangen. 
  
Groet 
Jaap le Roij 
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Driftduik 

 
Op 5 augustus was er weer een 
driftduik met de boot van Erik 
Veerhoek. Van te voren kregen 
netjes een mail hoe laat we 
waar moesten verzamelen en 
wat we mee moesten nemen. 
We werden om 10.00 uur 
verwacht bij de Val, de haven 
net na de Zeelandbrug. 
Het was om 8.50 LW en we 
zouden 2 uur na LW bij 
Kulkenol het water in gaan. Dan 
zouden we met opkomend tij 
richting de Zeelandbrug driften.  
Nou heb ik 3 jaar geleden een 
specialisatie driftduiken gedaan 
bij Bert Moet, dus hoe zat dat 
ook alweer?  Stromingskaarten 
erbij, 4 uur voor HW dan kan je 
zien hoe hard het stroomt en 
kan je uitrekenen hoe ver je komt. 
 
Zaterdag morgen John Carver haalt mij op. Nog even koffie scoren bij het tankstation en door naar 
de Val. Halverwege de Zeelandbrug begint het heel hard te regenen. Bij aankomst blijkt dat wij de 
laatsten zijn en dat wordt ons ook wel duidelijk gemaakt. In de regen kleden we ons om. Dan alles 
in de boot laden en op naar Kulkenol. Het was weer droog een leuk vaartochtje via de Zeelandbrug 
voor een fotostop naar Kulkenol. Buddy  paren maken zich klaar voor de driftduik, elk paar heeft 
ook een boei bij met een haspel zodat Erik ons kan volgen waar we zijn. Want als je eenmaal in de 
stroom zit kan  je niet meer stoppen. Afgesproken word dat we maximaal een uur duiken.  

 
Buddyparen maken zich klaar 
voor de driftduik, elk paar heeft 
ook een boei bij met een 
haspel zodat Erik ons kan 
volgen waar we zijn. Want als 
je eenmaal in de stroom zit 
kan je niet meer stoppen. 
Afgesproken word dat we 
maximaal een uur duiken. 
10.40 eerste buddy paar te 
water het stroomt een klein 
beetje. John en ik laten ons 
achterover n. Na enige tijd 
komen we wat mee op diepte. 
Rond de 10 mtr. Gaan we 
langzaam met de stroom 
richting het oosten. We duiken 
mooi langs de dijk na 10 
minuten word de stroom wat 
minder. We dalen verder af tot 
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een meter of 18 om te voelen of er daar meer stroming staat maar helaas ook daar geen stroming 
meer. Dan maar zwemmen. Het zicht was best goed de steenslag van de dijk ging overop zand, 
op het zand kwamen we heel veel heremietkreeften tegen waarvan er 1 in een veel te groot huisje 
zat. Gekocht op de groei denk ik. Na 62 min kwamen we boven, we gaven een signaal naar Erik 
en die kwam ons netjes ophalen. Best een luxe om opgehaald te worden waar je bent uitgekomen. 
Daarna de rest nog opgehaald. Iedereen was redelijk bij elkaar in de buurt gebleven. Marcel en 
Mathilda hadden de grootste afstand afgelegd. Ondanks dat we 2 uur na laagwater gedoken 
hebben hadden we bijna geen stroom gehad. Maar ondanks hadden we toch een heerlijke duik 
gehad. 
Terug naar de haven de Val ondertussen koffie, thee en koeken en sterke verhalen. Helaas 
regende het weer maar dat mocht de pret niet drukken.  In de haven alles weer uitladen en naar de 
auto sjouwen. Sommigen hadden voor de regen een mooie tent gebouwd van hun auto om droog 
te blijven. 
Het was weer leuk volgend jaar hopen we op meer drift! 
Erik en Bert bedankt voor deze bootduik. 
 
Ronald Sturm 

 

Duikbeurzen 
 
Tekdive Europe Antwerpen  
28 - 29 oktober 2017 
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Een week de Noordzee op…. 
 
Eindelijk was het zover; 27 augustus vroeg in 
de ochtend werd de motor gestart. Trossen 
los, en met het krieken van de dag tufte het 
schip de Lamlash de haven van IJmuiden uit. 
Langzaam maar zeker koos ze het ruimte sop, 
en liet een prachtig zicht op de skyline van 
IJmuiden achter zich.  
 
In de week van 27 augustus tot en met 3 
september had ik het geluk mee te mogen op 
een week Noordzee wrakduiken. Zeker voor 
iemand die nog nooit de Noordzee op was 
geweest een spannende ervaring.  
 
Gelukkig een gezellige groep mensen aan 
boord met duidelijk de nodige ervaring. Vullen 
kan aan boord. Slapen kon op het schip dus 
we konden mooi tussendoor op zee blijven. En 
eten, dat was er genoeg ;)  
 
Na een aantal uren op het gemakje doortuffen 
kwamen we aan bij wrak nummer één; de 
Leliegracht. Een coastertje dat in 1973 is 
gezonken, en nu prachtig begroeid op de 
bodem ligt. Je maakt je klaar, je praat jezelf 
wat rust in, en je loopt naar de plank. Serieus; 
Piet Piraat stond nog net niet achter ons met 
het zwaard om ons over de loopplank het 
schip af te duwen.  
En dan die eerste afdaling, 30 meter aan een 
dun touwtje door dat donkere koude water met 
niks dan het licht van je lamp. Dacht ik. Maar 
nee. Helder water. Warm water, geen 
schokkende stroming, en na een minuut of 2 a 
3 beginnen daar die contouren dan op te 
doemen: je eerste blik op je eerste echte wrak. 
Wat gaaf! Snel naar de bodem, wachten op je 
buddy. Wrakreel vast zetten, en zwemmen 
maar. Het schip is volledig uit elkaar 
getrokken, maar er is zoveel herkenbaar. Het 
is duidelijk een schip geweest. Jammer dat 
alles hier rond de 30 meter ligt, want ook met 
nitrox is je bodemtijd veel te kort, en al na een 
minuut of 30 zit ik al volop in mijn opstijging. 
 
Door naar de …. ja, hoe heet dit wrak? Aan 
boord was daar eigenlijk geen moment echte 
duidelijkheid over. Wraknummer 2256 was nog 
het meest nauwkeurig. Maar een ervaring was 
het zeker. Ook hier weer mooi helder water 
(voor mijn doen als Zeeuws duiker dan; de rest 
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vond het zicht tegenvallen). En weer een mooi wrak. Enorme stalen H-profielen op wat ooit een 
dek was maakten een prachtige schuilplaats voor noordzee krabben, kreeften, steenbolk, nog 
meer steenbolk, en als je dacht steenbolk gezien te hebben: nog eens een steenbolk.  
 
Mijn eerste “Wow” moment had ik hier. Bij de voorkant begonnen we aan de afdaling, zakkend 
langs de prachtig begroeide boeg. En opeens doemt er recht voor je een enorm anker op, 
hangend aan de ankerketting, op de plek waar de bemanning het voor het laatst opgehesen heeft. 
Imponerend!  Vanaf de bodem opkijkend naar boven, door het heldere water krijg je een prachtig 
beeld, en ik had zo nog minuten ademloos kunnen kijken. Jammer dat het niet kan door je 
beperkte bodemtijd.. 

 
We hadden het grote 
geluk dat we echt twee 
keer meerdere dagen op 
zee konden blijven. 
Tussendoor stond 
(achteraf gelukkig) in de 
planning om 1 dag terug 
naar de haven te komen 
om mensen af te zetten, 
en nieuwe mensen op te 
pikken. En precies in die 
ene dag dat we in de 
haven lagen kwam er een 
stormfront over zetten met 
veel wind, en heel veel 
regen. De dag erop waren 
de golven voldoende aan 
het afnemen om weer uit 
te varen. En ik kan je 

verzekeren: meer dan twee happen van de heerlijke nasi heb ik niet naar binnen gekregen die dag. 
De golven waren kort, en onrustig. Net zoals mijn maag zeg maar. Het hoort erbij ;)  
 
Doordat we drie, en daarna vier dagen op zee zaten konden we een eind het water op. De U-31 
(een onderzeeër uit de Eerste Wereldoorlog die twee jaar eerder door de Lamlash gevonden was) 
bleek binnen bereik te liggen. Wie had dat verwacht; de eerste keer de Noordzee op, en meteen 
naar een van de bekendste wrakken die er momenteel ligt.  
Iedereen klaar maken, de plank af, 30 meter naar beneden, en zwemmen maar. Het is een wrak 
waarvan ik blij ben dat ik het gezien heb. Echt heel spectaculair vond ik het niet. Dat kan komen 
doordat het zicht slecht was. Echt een goed overzicht krijg je zo niet. En wees eerlijk: een stalen 
buis, zonder context is dat ook weer niet heel bijzonder.  
 
De compensatie voor deze “deceptie” (ik had er namelijk wel meer van verwacht) kwam toen we bij 
de Tyche uitkwamen. Een vrachtschip uit 1957, en gezonken in 1985. Het wrak ligt op een meter 
of 30 zoals alle wrakken hier, met de maximale diepte van 34.6 meter bij de boeg.  
De Tyche; een wrak zoals ik me wrakduiken had voorgesteld: compleet. In takt. Recht op haar kiel. 
Alles herkenbaar, en kraakhelder water.  
 
Mijn buddy had zijn foto-set meegenomen, dus ik had het geluk dat we rustig aan gingen doen. 
Uiteindelijk hebben we de volledige duik, en tot riant voorbij de nul-tijd puur en alleen bij de boeg 
doorgebracht. Op de foto (screenshot) kun je de prachtig begroeide ankerlier zien met op de 
achtergrond de contouren van mijn fotograferende buddy.  
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Uiteindelijk zijn we in totaal 7 dagen op zee geweest, hebben we zo uit mijn hoofd wrakken 
aangedaan, en heb ik 13 duiken gemaakt. Sommige aan boord sprongen er soms 2 keer per 
kentering in, maar daar vond ik het zelf toch eigenlijk te diep voor. Enkel de laatste dag ben ik twee 
keer naar wrak 2256 geweest. Door de korte oppervlakte interval heb je weinig bodemtijd: zie foto.  
 
De stroming, het zicht, en de diepte zijn me op deze trip 
alleszins meegevallen. Dat dat per trip, of soms per dag kan 
verschillen besef ik me maar al te goed. Maar in dit geval 
hebben we heel erg veel geluk gehad met alle factoren. De 
zon was heet. Het water was warm, het zicht was redelijk tot 
prachtig, en de diepte was dusdanig dat een duik met 25 a 
30 minuten bodemtijd zonder in deco te komen goed 
mogelijk was. De langste duik was 50 minuten incl 10 
minuten deco-stop. 
Conclusie: een top week!  
 
Christiaan Sauer 
 
 

 
 
Film by the sea 
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De 3D-natuurfilm Wonders of the sea gaat tijdens het filmfestival Film by the Sea in de 
voorpremière. De film draait pas begin 2018 in de bioscopen, maar is al op 16 september te zien in 
bioscoop CineCity, tijdens Film by the Sea. 
De film over het onderwaterleven is mede geproduceerd door Arnold Schwarzenegger. De 
Amerikaanse acteur en oud-politicus heeft ook de voice-over van de natuurfilm voor zijn rekening 
genomen. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wonders of the sea geeft een kijkje in de onderwaterwereld, maar laat vooral ook zien welke 
gevaren het onderwaterleven in de wereldzeeën bedreigen. Schwarzenegger wil daarmee een 
statement maken tegen het slechte klimaatbeleid van de nieuwe Amerikaanse president Donald 
Trump. 

Voor de documentaire reisden bioloog Jean-Michel Cousteau (zoon van ontdekkingsreiziger 
Jacques Cousteau) en zijn kinderen Celine en Fabien jarenlang de wereld over om het leven in de 
oceanen vast te leggen. 
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Van onze Facebookpagina. Deel het bericht en zeg het voort: 

Introductieduik in het zwembad 
 
Je gaat écht duiken: met duikbril, vinnen en 
duikapparatuur in het zwembad, zodat je 
onderwater kunt ademen. En de eerste 
keer is dat beslist een sensationele 
ervaring. Bij deze duik word je 1-op-1 
begeleid door een ervaren duiker, nadat je 
eerst door een instructeur uitleg over het 
duiken hebt gekregen. 
 
Op woensdag 25 oktober of woensdag 1 
november 2017, 21.00-22.15 uur. Opgave 
via www.walchereninbeweging.nl 
of info@duikteamzeeland.nl  
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

http://www.walchereninbeweging.nl/
mailto:info@duikteamzeeland.nl
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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 

  



 

De Luchtbel CLUBKRANT – 41e jaargang, nr. 7, augustus 2017 

Vind de rode vis tussen de octopussen? 
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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 

September 
 

2 Betty van den Berg 
5 Ron Leeuwenburg 
12 Leon Joosse 
27 Richard van den Boomgaard 
  
  

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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Info Duikteam Zeeland (DTZ) 
 
 
Postbus 312, 4330 AH  Middelburg 
E info@duikteamzeeland.nl , W www.duikteamzeeland.nl,  
Bankrekening NL61 RABO 0312 6153 10 t.n.v. Duikteam Zeeland 
Clubmail dtz@yahoogroups.com 
Info leden voor leden (onder wachtwoord): zie ‘Wieiswie’ onder ‘Leden’ op de website. 
 
Bestuur, E bestuur@duikteamzeeland.nl 
Voorzitter: Dick Hoeksema, E voorzitter@duikteamzeeland.nl 
Secretaris en ledenadministratie: Chris de Mooij,  E secretaris@duikteamzeeland.nl 
Penningmeester en beheer yahoogroup: Rob Plasse, E penningmeester@duikteamzeeland.nl 
Hoofdinstructeur: Harm Verbeek, E hoofdinstructeur@duikteamzeeland.nl  
Materiaalcommissaris: Erik Veerhoek, E materiaal@duikteamzeeland.nl  
 
Trainings- en Opleidingscommissie (TOC) 
Harm Verbeek (hoofdinstructeur@duikteamzeeland.nl), Betty van den Berg, Stefan Brom, Kees 
Glas, Peter de Groot, Yolanda de Jong, Jeroen de Maat, Roel van der Mast, Frans Spoor en Erik 
Veerhoek 
 
Materiaalbeheer, E materiaal@duikteamzeeland.nl 
Erik Veerhoek & Frans Spoor en Bert Kögeler 
 
Evenementencommissie 
Ronald Sturm (coördinatie), John Carver en John Franse 
 
Treur en Jubel, E treurenjubel@duikteamzeeland.nl 
Marjon Jobse en Paul Poland 
 
Redactie De Luchtbel, E luchtbel@duikteamzeeland.nl 
Betty van den Berg, Yolanda de Jong en Marian Roos 
 
Webmaster en beheer digitale postbus, E info@duikteamzeeland.nl 
Frans Spoor 
 
Vertrouwenspersoon, E vertrouwenspersoon@duikteamzeeland.nl  
Bianca de Vlieger 
 
Eregalerij 
Ereleden (vanwege uitzonderlijke verdiensten voor DTZ): Paul Poland, Jaap le Roij en Jim Shelton 
Ben-van-Gelderwisseltrofee (vanwege bijzondere verdiensten voor de DTZ-leden): Ad Keur & 
Adriënne Withagen (2002), Hans de Wit (2003), Veronica Spoor (2006), Frans Spoor (2007), Kees 
Jan Lastdrager (2008), Ad Keur (2009), Dick Hoeksema (2010), Harm Verbeek (2011), Mario de 
Wever (2015), Erik Veerhoek (2016) en Roel van der Mast (2017) 
 
 

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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