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Van de redactie 
 
 
De foto op de voorkant is een vakantiefoto uit Kreta van Leo Pancras. Verder in de Luchtbel lees je 
zijn ervaring. 

Specialisatie Redden hebben Kiara en Brigitte gevolgd bij Bert Moet. Brigitte is in de pen 
geklommen en heeft een leuk stuk geschreven over hun verhaal. 

Het verhaal van Christiaan over Zenobia en het hyperbare behandeling zijn indrukwekkend. We 
hebben Christiaan gevraagd om zijn verhaal te delen om hiervan te leren. 

De jaarlijkse traditie om een zoetwaterduik te maken is dit jaar door een klein gezelschap 
voortgezet. Wil je volgend jaar meedoen, laat het ons weten. Wellicht zijn we op tijd om te 
reserveren. 

Kopij voor de volgende Luchtbel kan ingeleverd worden tot zaterdag 4 november 2017 via 
luchtbel@duikteamzeeland.nl. 
   
Veel duikplezier! 
 
Marian Roos, Yolanda de Jong en Betty van den Berg 
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Van de voorzitter: 38 respondenten! 
 
Hartverwarmend! Maar liefst 38 DTZ-leden 
stuurden het formulier met de peiling naar 
mogelijke bezuinigingsopties ingevuld retour. Een 
response van ruim 50%, geweldig! Alle invullers 
hartelijk dank! Hier kunnen we wat mee. In onze 
bestuursvergadering van 24 oktober zullen we op 
basis van de opmerkingen in de voorjaars-ALV en 
de enquête-uitslag bezuinigingsvoorstellen 
formuleren. Daar kunnen we dan over stemmen in 
de najaars-ALV op dinsdag 28 november in het 
Palet.  
En na de pauze zal Betty van den Berg haar 
enthousiasme voor de onderwaterarcheologie 
met ons delen. Dat belooft…   
 
Tja, bezuinigingsvoorstellen. En dan te bedenken dat de bezuinigingen niet nodig zijn als we er 
een tiental leden bij zouden krijgen. Momenteel  houden ledengroei en opzeggingen elkaar in 
evenwicht en schommelt ons ledenaantal rond de 70. Met 80 leden zouden we weer quitte spelen. 
Maar er komen weer diverse kansen om leden te winnen: 

* op de woensdagen 25 oktober en 1 november, 21.00-
22.15 uur, nemen we deel aan “Walcheren in beweging” 
en kunnen belangstellenden een proefduik maken, 
gesubsidieerd door de gemeenten Middelburg en 
Vlissingen 
* op woensdag 22 november, 21.00-22.15 uur, 
organiseren we een duikclinic voor studenten en 
medewerkers van Hogeschool Zeeland 
* op woensdag 13 december, 20.00-22.15 uur, is er weer 
onze jaarlijkse open avond en kunnen weer alle 
belangstellenden een proefduik maken.  
De beste reclame is die van mond tot mond: ken je 
familieleden, vrienden, vrienden van vrienden, kennissen 
en/of collega’s die in aanmerking komen voor een 
duikexperience , verleid ze tot een opgave voor 25 oktober, 

1 november of 13 december via 
hoofdinstructeur@duikteamzeeland.nl  Deelname is 100% 
gratis en verplicht tot niets. Hoe meer zielen hoe meer 
vreugd. 
 
Inmiddels is het oktober en wordt het frisjes aan de 
buitenwaterrand. Er is weer gelegenheid in het 
Vrijburgbad te trainen op woensdagavond 20.15-21.15 uur 
en vrij te zwemmen ‘s zondags 12.30-13.30 uur.  
Volg Duikteam Zeeland op website en Facebook. Tot aan 
de waterkant, buiten of in het zwembad!  
 
Namens het bestuur, 
Dick Hoeksema, voorzitter@duikteamzeeland.nl 
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Van de trainingscommissie 
 

De 2* duikopleiding 2017-2018 
 

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 

  

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 
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Zenobia 
 
Eind september was het zover.  
Christiaan mocht na eerst een week 
Noordzee, waar ik hele mooie duiken 
gemaakt heb, eindelijk naar Cyprus. 
Een week lang wrakduiken op de 
Zenobia. De Zenobia is, of beter was, 
een Zweedse roll on roll of ferry 
die op haar maiden voyage in 1980 
onder toch wel verdachte 
omstandigheden vlak voor de kust 
van de havenplaats Larnaca is 
gezonken. Een schip van 178 meter 
lang, 28 meter breed. En in water van 
maximaal 42 meter diep. Het lastige 
aan het wrak is dat ze op haar kant 
ligt. Navigatie is dus heel onlogisch. 
Gelukkig staan er 8 duiken in de 
planning. Dus alle kans om te 
wennen aan het schip. 
 
De eerste twee duiken zouden direct de twee diepste gaan worden (er zit een oplopende volgorde 
in moeilijkheidsgraad van de duiken die je mag maken bij deze duikschool). En inderdaad. Bij de 
eerste duik een prachtige ronde rondom de boeg van het schip. We hebben een eerste kijkje 
genomen bij de chainlocker (iemand een Nederlandse naam?) waar we bij duik 3 naar binnen 
zouden gaan. Verder via de boeg, boegschroef, en de mooi begroeide wanden naar de bodem. 
Hier, op bijna 41 meter merkte ik absoluut het effect van diepteroes. Een simpel rekensommetje 
wilde niet lukken... :) 
 
Duik 2 had ik het geluk om een privetour te krijgen. Ik, en de gids. Nog vier andere duikers elders 
op het wrak. En dat was het. Heerlijk! Dit keer mijn eerste wrakpenetratie. Langs de 
accommodaties waarbij de enorm grote ramen boven je hoofd een erg fraaie lichtval opleveren. 
Voordat we bij de accommodatie aankwamen zijn we eerst langs de beroemde vrachtwagens 
gezwommen. De vrachtwagens waarvoor het wrak zo beroemd is geworden. En inderdaad. Een 
grote berg aan wat ooit trucks zijn geweest ligt nu geduldig te wachten op de volgende 
groep duikers. 



 

De Luchtbel CLUBKRANT – 41e jaargang, nr. 8, september 2017 

 

Vandaag, woensdag, bij de derde duik gingen we al wat spannender te werk. Afdalen aan de 
boeg. Door naar de chainlocker. En kruipen maar. Je komt binnen via een deur die direct naar een 
trap leid. Zoals je kunt zien niet overdreven ruim. Als indicatie; de gids op de foto is een vrouw van 
ik schat 55kg ;) De deco fles is niet zichtbaar op de foto. Die mocht je continue vrij houden van 
obstakels. Boven aan de trap moest je op je plek 180 graden keren en je tussen wat obstakels 
door verder naar boven werken. Uiteindelijk was het maar een vrij kort stuk. Maar het was een 
mooie proef. Spannend. Dit smaakt stiekem naar meer! 
 
Ook vandaag stond duik vier 
op de planning. De duik naar 
de Upper Cargo Deck. Het 
oorspronkelijk bovenste van 
haar drie autodekken. De 
ingang was via de liftschacht 
waarbij je dit 
keer duidelijk meer ruimte 
had dan bij de vorige duik. Na 
een meter of 10 kom je in een 
bijna 
surrealistische omgeving uit. 
Aardedonker. Op haar kant. 
Diep (diepste punt in dit ruim 
lag op 37 
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meter). Met de wetenschap dat je niet zomaar weg kunt. En vrachtwagens overal en nergens. 
Zwart. Verwrongen staal. En toch nog oh zo herkenbaar vrachtwagen. Je komt de lift uit. Je kijkt 
direct bij een vrachtwagen de cabine in. En op dat moment besef je donders goed waar je mee 
bezig bent.... Een overhead situatie. In deco. In een omgeving die je zelf niet kent. En met 37 
meter gerust diep te noemen.  
 
 
 
En dat was de eerste minuten op het dek best imponerend. En toch. Geef je er aan over. Haal 
adem. Geniet. En geniet nog wat meer. 
Nu weer mijn dag oppervlakte interval (bewust). En dan vrijdag weer verder! Dan hopelijk op naar 
het Middle Cargo Deck. Waar de duik van vandaag in totaal 2 of 3 in/uitgangen heeft heeft het 
middelste dek 1 gat voor erin en eruit. Vrijdag hoor ik of we er daadwerkelijk gaan kijken. Dat 
beslist de duikschool uiteraard. 
Nu, donderdag, kreeg ik meer en meer last van een kwaal die ik uit Nederland had meegenomen. 
Een verkrampte kuit. Dat werd danig dat ik er absoluut niet meer op kon staan, dus het werd tijd 
voor een bezoekje aan de fysio hier. Alleraardigste vent. Goed geholpen. Hij is direct gaan bellen 
met ziekenhuizen in de regio of ik direct terecht kon. Want hij durft niet uit te sluiten dat ik een 
trombosebeen heb .... Morgenochtend mag ik dus naar het ziekenhuis in plaats van “De Zen”. In 
beide gevallen kom ik op plekken waar ik nog nooit geweest ben. Dat dan weer wel... 
Vooralsnog wordt het me zwaar afgeraden te duiken tot ik een scan heb kunnen laten maken. 
Je gaat eens op duikvakantie. 
Aanvulling op zaterdag. Van duiken is verder helaas niks meer terecht gekomen. Voor meer 
informatie: zie mijn andere Cyprus verslag. 
Het is wat het is. En stiekem reken ik erop dat ik aankomende zomer terug kom om het wrak nu 
volledig te onderzoeken. Ze is er prachtig genoeg voor!  
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Hyperbare behandeling 
 
9 Oktober. 
Mijn plan was om op Cyprus nieuwe dingen te ontdekken met duiken. Dat heb ik geweten… 
 
Omdat er naar aanleiding van mijn post op Facebook een aantal terechte vragen gesteld werden 
over de loop der zaken heb ik alles uitgeschreven. Ook voor mezelf.  
 
 

• 30 September. In chronologische volgorde de volgorde van mijn laatste duiken en 
bezigheden. Tussen Noordzee en 13 september zaten nog iets van 2 duiken. Weinig 
schokkend, en voor dit verhaal irrelevant.  

 

• 26 augustus tm 3 september Noordzee. Max gemiddeld 30 meter. Gemiddeld ongeveer 22 
meter. Duiktijd rond de 40 minuten. 12 duiken in 8 dagen. Na de eerste dag flinke 
hoofdpijn. Bijzonder pijnlijke linkerschouder wat wellicht overbelasting is geweest. EAN30. 
Geen deco gas ivm bijna geen deco verplichtingen.  

 
Naar aanleiding van de pijnlijke schouder: ik heb aan boord aan de zuurstof gelegen. Dat hielp 
niet. Doodeenvoudige paracetamol hielp wel. Bij dcs op de Lamlash had de zuurstof tijdelijk 
verbetering moeten geven. Dat deed het dus niet.  
Had de pijn aangehouden was ik ook van boord gehaald. Maar dat (b)leek niet nodig uiteindelijk. 
Achteraf gezien bestaat bij mij en anderen het idee dat ik richting een slijmbeursontsteking aan 
heb gezeten door het touw te krampachtig vast te houden bij het springen. Ik noem het hier omdat 
het pijn aan mijn linkerkant gaf, en het met duiken te maken heeft gehad. Wie weet of het 
gerelateerd is… 
De meeste duiken op de kentering. Laatste duik na oppervlakte interval van 1 uur 15 meen ik, met 
een diepte 36 meter.  
 

• 13 september, ruim uur. Max 9 meter. Gegevens verder niet direct bij de hand. 
Scharendijke jachthaven. EAN32.  

• 15 september, 82 minuten. Max 9 meter. Gemiddeld 6.7 meter. Veerse Meer. EAN32 
Laatste duik voor mijn vakantie.  

• 22 september. Per vliegtuig van Schiphol naar Cyprus. Een wat geïrriteerde kuit speelde 
wat op. Niks bijzonders gezien de vlucht.  

• 23 en 24 september uitrusten. Hydrateren. Lekker relaxen.  

• 25 september, 64 minuten. Max 40.4 meter. Gemiddeld 21.8 meter. Wrak Zenobia. 
Jammer. Met flinke hoofdpijn terug op het hotel. De hoofdpijn ontstond een uur, twee uur 
na de laatste duik. Eens een paar uur slapen. Ongemerkt ging mijn kuit steeds meer pijn 
doen waardoor lopen wel pijnlijk begon te worden. Volgens mijn wijsheid kon de kuit wel 
eens zweepslag zijn. Ofwel, een klein scheurtje in je spieren.  

• 26 september uitrusten, een lange wandeling gemaakt in Paphos. Een uitgestrekt gebied 
met veel opgravingen, oudheden, mozaïeken. En vooral veel hele lange wandelpaden waar 
ik spijt had mijn slippers te dragen. Mijn kuit stelde dit niet op prijs.  

• 27 september, 62 minuten. Max 36.9 meter. Gemiddeld 21.9 meter. Wrak Zenobia. 
Heerlijke duik. Eerste stukje buiten de daglicht zone met echte overhead.  

• 27 september, 62 minuten. Max 37.6 meter. Gemiddeld 21.3 meter. Wrak Zenobia. Ook 
heerlijk gedoken. En nu echt buiten de daglichtzone. Reuze spannend. Maar, fijne duik. 
Wel tussen neus en lippen door verteld tegen mijn gids dat ik pijn had.  

 
Gassen Zenobia - backgas 28. Deco op 50. Gids gaat na deco als eerste het water uit. Ik blijf op 3 
a 4 meter en 50% hangen tot de trap vrij is. Alle reguliere deco op 6 meter uitgehangen.  
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• 28 september. Ok. Het gaat nu serieus fout met die kuit. Nadat ik wakker ben kan ik een 
aantal uur niet meer lopen van de pijn. Verplaatsen is hinkelen. Pa gaat zelf de hort op. Ik 
kies ervoor aan het zwembad te blijven. Ook liggen gaat nu pijn doen, en ik zal toch wat 
moeten gaan doen. De receptie heeft geholpen met een fysio te vinden waar ik 1830 
terecht kon. De beste man had vrijwel direct zijn bedenkingen dat het een spier-probleem 
was. Hij dacht aan trombose, dus directe actie was nodig als in het laten maken van een 
echo. Na 3 of 4 ziekenhuizen gebeld te hebben voor me heeft die niemand kunnen vinden. 
Achteraf goed nieuws. Want het moest nu dus de ochtend erop gebeuren zodat ik mijn 
geplande duik moest afzeggen.  

 

• 29 september. 08.00 de telefoon. De duikschool. Ze drongen erop aan dat ik echt echt echt 
naar de hyperbaar moest voor in ieder geval een controle. Ze konden me onmiddellijk 
ophalen. Uiteindelijk na het ontbijt zelf gereden, en vanaf daar door de duikwinkel naar de 
hyperbaar gebracht. Na de nodige formaliteiten en gesteggel met mijn zorgverzekering 
besloten alvast in het ziekenhuis een bloedonderzoek, röntgen van mijn longen, en een ecg 
te laten uitvoeren. De zorgverzekeraar ging niet betalen, want het is een privékliniek. Dan 
de NOB opbellen. Die waren er op dat moment even niet. Dus ik ben geholpen door 
iemand van de wielerbond die op dezelfde afdeling werkt. Conclusie: we weten het nog niet 
zeker. We bellen je terug. Fijn. Want ik moet NU de kamer in.  
 

 
- Eindelijk na anderhalf uur de schriftelijke bevestiging dat de collectieve verzekering van de NOB 
dit oppikt. Fijn gezien het prijskaartje.  
- Je wordt in speciale kleren gehesen. Alle persoonlijke bezittingen blijven buiten de kamer. En 
voor wie ervaring heeft: ik zou een table 6 profiel gaan krijgen. Dus 3 meter/minuut naar 18 meter. 
Daar over op pure zuurstof. En drie sessies van 30 minuten met tussendoor airbreaks van 5 
minuten (bij een airbreak adem je in plaats van 100% zuurstof gewoon normale lucht). Na 
ongeveer 90 minuten begint de opstijging terug naar 9 meter, waar je 20 minuten zuurstof 
afwisselde met 5 minuten lucht. Dit hou je vol tot de bijna 5 uur durende sessie voorbij is.  
- Met de ambulance naar het ziekenhuis terug (hyperbaar is een andere faciliteit). En maar gaan 
liggen. Telefoon leeg dus al snel geen internet meer. En pa was naar het verkeerde ziekenhuis 
gestuurd toen die de weg vroeg. Dus zijn ritje van 15 minuten werd 2 uur. En Cyprus is al een klein 
drama om ’s avonds te rijden. De arme man.  
- In de ochtend werd mijn infuus verwijderd. Maar toch moest ik weer opnieuw met de ambulance, 
dit keer zelfs met zwaailichten, terug naar de kamer.  
- Dit keer een table 5 die in totaal 2 uur en 15 minuten ging duren. Haast is geboden. Want als we 
om 09.15 begonnen was ik 11.30 klaar waardoor ik 72.5 uur had tot mijn vlucht. Het vliegverbod is 
72 uur na je laatste behandeling.  
- Eind van de middag telefoon uit Nederland. De verzekering. De rekening was direct betaald. Dit 
geheel in tegenstelling tot mijn verwachting. Maar eerlijk is eerlijk: ze scoren punten met deze zeer 
adequate reactie van ze de afgelopen 24 uur.  
- 3 oktober vliegen we terug.  
 
Uiteindelijk heeft de behandeling inderdaad veel goeds gedaan. De kuit is nog steeds pijnlijk en 
gevoelig. Maar ik kan er weer op staan. Heel behoorlijk op lopen. En het gevoel in mijn bovenbeen 
is weer zoals het hoort te zijn. Na een test ontdekten we namelijk dat het voor de behandeling 
stukken minder gevoelig was dan mijn rechterbeen. Verder bleek mijn linker knie minder reactie te 
geven op de reflex test met het hamertje. Dat duidde toch op een neurologisch probleem.  
Voor nu ben ik gezond verklaard. Duiken mag ik momenteel niet. Over 28 dagen moet ik eerst op 
voor een nieuwe keuring. Hoe dat gaat verlopen kan ik alleen maar gokken. Een deco ongeval is 
meer dan niks. En ik had er gelukkig nul punt nul ervaring mee.  
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Waar ik wel zeker van baal is dat ik de aanleiding niet weet. Ik weet geen exacte duik. En ik weet 
zelfs niet in welke richting ik moet zoeken. Dat is vervelend. Want dan wordt het gokken. En dan 
kan ik er niet van leren.  
 
Ik zelf denk als eerste aan mijn gewicht. Dat is risico verhogend. De dokter durft het niet te zeggen. 
Wel adviseerde hij een pfo onderzoek te laten doen.  
Dan kan het er ook nog mee te maken hebben dat ik, zonder het toen te weten, met kersverse 
kinkhoest mijn TekLite opleiding heb gedaan. Dat zorgt voor hoesten. Toen ook onderwater. 
Terwijl je helium in je gas hebt zitten. Ook hoesten terwijl je dieper zit op trimix kan problemen 
geven volgens de dokter. Dan zit ik nog te denken aan mijn laatste twee Noordzee duiken. Een 
korte oppervlakte interval, en de laatste duik dieper dan de eerste duik. Wie het weet mag het 
zeggen. En wie weet. Misschien is het wel een combinatie van factoren geweest.  
 
Wat ik ga doen? Gewicht moet toch wat omlaag. Conditie wordt dan meteen ook wat beter. En 
tijdens mijn duiken pak ik extra veiligheid door toch nog wat langzamer te stijgen in met name het 
laatste stuk van de duik.  
Een PFO onderzoek moet ik in Goes maar eens overleggen.  
 
Het feit dat ik gestopt ben met roken, een redelijke conditie heb, en dat mijn trim en drijfvermogen 
goed zijn hebben in mijn voordeel gewerkt, net als het feit dat je door de diepte je deco op 50% 
pakt, en ik mijn deco wat uitgebreider heb gepakt dan volgens de computer noodzakelijk was.  
 
Nu, nu is het wachten tot ik in Goes terecht kan voor een medische keuring cq vervolg van de 
hyperbaar hier op Cyprus. In principe hoef ik alleen maar een nieuwe keuring te krijgen. Maar wat 
ik al schreef: ik wil eigenlijk de oorzaak weten.  
 
Mijn eerste reacties op alles waren tot op het laatste moment ontkenning. Ik had nauwelijks deco 
duiken gemaakt. Ik bleef ruim binnen de nultijden. Moeilijke duiken (serpent met 20cm zicht en 
ruzie met de lijn) loste je op door kalm te blijven en erg rustig te stijgen. Je drinkt weinig drank. Je 
drinkt veel water. Je duikt om de dag. Enz. Het KAN gewoon geen deco zijn. Dus druk ik dat idee 
weg.  
Nadat het wel zo blijkt te zijn verbazing en berusting. Het is wat het is. 
Dan bedenk je dat je niet, in ieder geval dit jaar, niet meer terugkomt op de Zenobia. Gek dat je 
korte termijn planning op zo'n moment belangrijker is dan de latere toekomst. Teleurstelling. Een 
jaar uitkijken naar dit avontuur. En het dan zo laten eindigen. Dat is iets waar ik niet blij mee ben 

😏 Voor op de korte termijn heb ik daar de grootste problemen mee. De rest is voor latere zorg. 

 
Christiaan Sauer 



 

De Luchtbel CLUBKRANT – 41e jaargang, nr. 8, september 2017 

 

 
 
 

Oude Onderwatersporten voor promotie 
 
Beste DTZers, 
 
Was je van plan oude jaargangen 
Onderwatersport bij het oud papier te zetten? 
Niet doen! Ze zijn nog uitstekend bruikbaar bij de 
promotie van onze club tijdens 
kennismakingsactiviteiten als de introduiken op 
25 oktober, 1 en 22 november en 13 december 
a.s. Geef ze aan me mee op een 
woensdagavond of leg ze in onze 
compressorruimte, dan vind ik ze daar wel. Ook 
oude nummers van Duiken zijn welkom! 
 
Met hartelijke groet, 
Dick Hoeksema 
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Praktijkles specialisatie Redden 
 
Op 23 september  j.l. werden, samen met duikvereniging Scaldis, de buitenwaterpraktijklessen 
Redden gehouden. Vroeg vertrokken we al richting de werkhaven Bommenede, en nadat de mist 
wat optrok werd het een stralende en windstille ochtend. 
Namens DTZ waren we met 2 nieuwe cursisten, nl. Kiara Weterings, en ikzelf. Daarnaast een 
aantal oude rotten op herhaling, en Harm, Frans en Roel als instructeur. Met dit keer Erik 
noodgedwongen, vanwege verkoudheid, zorgend voor de catering. 
 
Na een korte introductie door Bert Moet van Scaldis werden we in groepjes van 3 ingedeeld, en 
konden we na het verkleden aan de slag. Kiara was haar pak vergeten, het was nog vroeg ;-), 
maar bij groot toeval bleek één van de Scaldis deelneemsters een extra pak, in de juiste maat bij 
te hebben. Hoeveel geluk moet je dan wel niet hebben ??? 
 
Er waren 4 verschillende oefeningen, en 
doordat de groepjes rouleerden zwommen we 
elkaar niet in de weg. Ikzelf zat in het groepje 
met Dick en Roel, en onze eerste oefening 
was zoekpatronen. Een boeitje fungeerde als 
vermiste duiker, die we met een uitdijend 
vierkant, en vervolgens met een U-patroon 
moesten terug vinden. Wij besloten dat Dick 
en ik dit samen deden, waarbij ik de navigatie 
deed, en Dick, met een buddylijntje aan mij 
vast, rondkeek, op zoek naar de “drenkeling”. 
Deze strategie werkte uitstekend en met beide 
zoekpatronen vonden wij binnen de  tijd de 
boei.  
 
Een andere oefening behandelde 
reddingsopstijgingen, en vervoersgrepen. 
Aangezien het erg ondiep was besloten wij 
vooral dat laatste te oefenen.  
 
Na een korte pauze met warme chocomelk, 
gingen we weer verder. Nu o.a. met het 
gebruik van de zuurstofkoffer en ongeval 
simulatie. Zo kreeg ons groepje te maken met 
“diepteroes”, hartaanval en beginnende 
decompressieziekte. 
 
De ochtend vloog voorbij, en nadat iedereen 
weer was aangekleed konden we in het 
zonnetje lunchen, koffiedrinken en genieten 
van Erik’s erwtensoep, waarna nog een 
evaluatie van de oefeningen volgde. 
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Al met al was het een leerzame, maar ook heel erg leuke en gezellige ochtend.  Iedereen van de 
organisatie en  catering hartelijk dank! 
 
Brigitte Timmermans 
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Stenose 
 

Wie had daar wel eens van gehoord. Nou wij niet. Gelukkig biedt internet uitkomst. Het heeft alles 
te maken met vernauwing van de wervelkolom. De wervelkolom loopt van de nek tot aan het 
stuitje. Zoals wij allen wel weten, ontspringen in de wervelkolom de zenuwen en voeren de rest 
van het lichaam in. In de loop der jaren wordt die wervelkolom nauwer en kunnen de zenuwen in 
de knel komen. Dat kan ook komen door een wat agressievere vorm van stenose in de vorm van 
botwoekering. Als dat in de onderrug - b.v. de lumbale - voorkomt geeft dat klachten bij b.v. het 
lopen.  
Iets dergelijk overkwam Ron Leeuwenburg. Ron merkte dat tijdens het voetballen. Iets wat hij nog 
graag twee keer in de week deed. Dat ging steeds moeizamer en zijn eerste gedachten waren een 
versleten heup of een ontsteking in dat gebied. De pijn werd echter heviger en zo hevig dat hij de 
competitie moest afbreken. Ook in zijn werk brak het Ron op. Hij zat midden in een grote 
verbouwingsklus van drie maanden en met de nodige pijnstillers heeft hij die toch kunnen 
afmaken. Een paar behandelingen bij de osteopaat brachten eigenlijk geen verlichting. Diezelfde 
osteopaat sprak het vermoeden uit van de diagnose: stenose. Ten tijde van het schrijven van dit 
stukje (7 oktober) was Ron gedurende twee en halve week herstellende na een operatie door een 
neurochirurg. Alhoewel Ron begrijpelijker wijze baalt van de hele situatie is hij wel positief 
ingesteld. Onder begeleiding van een fysiotherapeut leert hij weer lopen en hij zal blij zijn als dat al 
een paar honderd meter is. Mede door de zorgzame begeleiding van zijn vrouw hoopt Ron met 
drie maanden weer voldoende hersteld te zijn om de dagelijkse gang zaken weer ter hand te 
nemen.  
 
Ron, namens je medeverenigingsleden een goed en dus volledig herstel gewenst. We kijken uit 
naar het moment dat we je weer in het water zien.  
 
 
Marjon & Paul 
Treur & en jubel. 
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Duik Kreta 
 
In Mijn vakantie op Kreta heb ik twee hele mooie 
duiken gemaakt van de strand van Souda aan 
de zuidkust van Kreta met de duik club 
Dive2gether. 
Samen met mijn buddy Walter van de kant de 
Libische zee in en zakt af naar zo'n meter of 10 
natuurlijk heerlijk warm zo 26 graden en 
kwamen al gouw een mooie inktvis tegen die in 
een buis eind zat en verderop nog enkele 
kogelvissen een platvis en een hele mooie worm 
en een aantal schooltjes zwaluwstaarten en aan 
het einde van de eerst duik een murene ik dacht 
dat kan ik niet meer toppen maar met de tweede 
duik kwamen we een vliegen poon (knorhaan) 
tegen en nog een sepia in het zeegras: kortom 
een mooie ervaring 
 
Leo Pancras 
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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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Met een kus van de karper 

 
Het was tijdens een van de steeds korter 
wordende woensdag-clubavonden dat 
het idee opborrelde dit seizoen nog een 
zoetwaterduik te maken. Een mens wil 
toch ook wel eens wat anders dan al die 
zich voor je duikbril verdringende 
naaktslakjes? Bij een korte brainstorm 
tussen ons vieren kwam al snel La 
Gombe bovendrijven, een voormalige 
steengroeve bij Esneux, ten zuiden van 
Luik, gevuld met tot 30 meter zoet water. 
Ronald liet er geen gras over groeien en 
zocht contact met het CLAS, het Centre 
Liègeois d’Activités Subaquatique. Je 
kunt daar op zaterdag en zondag van 
14.00 tot 16.00 uur vrij duiken en 
daarbuiten enkel op afspraak.  

Met 2 x 2,5 uur rijden wil je toch minstens 
twee duiken maken. Het bleek nog net 
mogelijk voor zaterdag 30 september vier 
plaatsen te reserveren. Mooi zo! Maar ook 
jammer, want we hadden graag ieder 
uitgenodigd mee te gaan. Volgend jaar eerder 
plannen dus.  
 
Welgemoed vertrokken we om 7.30 uur in een 
VW pickup transporter van de parkeerplaats 
bij McDonald. Zonder files, met halverwege 
een koffiepauze, arriveerden we even na 
tienen bij La Gombe. Het aantal duikers is ’s 
ochtends beperkt, zodat je dichtbij de plas 
kunt parkeren. Dat is meegenomen. Na inleg 
van € 10,- p.p., enige administratieve 

verplichtingen en het aantrekken van onze duikspullen, stonden we om 11.15 uur aan de 
waterkant. Daar moesten we nog even blijven staan, want Erik kreeg een tuigje met reddingslijn 
omgegespt en kreeg voor 15 minuten de rol van reddingsduiker. Om half twaalf rolden we het 
water in. Onder het metalen ponton hadden we al grote witte schimmen voorbij zien komen, de 
verwachtingen waren dan ook hoog gespannen.  
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De eerste indruk was er eentje van “Wauw, 
wat een zicht.” We konden zeker 15 meter ver 
kijken en zagen langs de dalende trap de 
diepte al lonken. Het water was een plezierige 
18 graden. De witte schimmen bleken grote 
koikarpers, die zich met een grote groep 
andere vissen dichtbij het ponton hadden 
verzameld, in de hoop op een lekker hapje. 
Langzaam daalden we af en zweefden met de 
klok mee, via de bodem (net geen 30 meter) 
van het ene object naar het andere. Door een 
kronkelige S-buis, over een gezonken kajak, 
langs een zwevende zeilboot, die maar niet 
verder wilde zinken, langs en door een 
ontmantelde tank, met zicht op een zwevende kerstboom naar een gecrashte straaljager. 
Vervolgens weer terug naar het ponton, waar de vissen ons al opwachtten. De laatste vijf minuten 
veiligheidsstop was een kluwen van steuren, karpers, duikers en rietvoorns. Eigenlijk de schuld 
van Ronald, die wat visvijvervoer rondstrooide. Het was een topduik van 50 minuten. 
’s Middags ca. 14.00 uur was het tijd voor de tweede duik. Inmiddels was de parkeerplaats 
volgestroomd met mededuikers en was het zachtjes gaan regenen. Aan de waterkant hoefde geen 
van ons de taak van reddingsduiker op zich te nemen, zodat we gelijk door konden stappen het 
water in. Het zicht was, begrijpelijk, duidelijk minder goed dan ’s morgens, maar zeker nog 10 
meter. Weer met de klok mee, nu eerst naar links, door een horizontale buis en een verticale L-
buis. Erik wist in een onderwaterklok een extra teug lucht te happen. Vervolgens naar twee 

onderwatergrotten, waarin je 
door het opwarrelende stof al 
snel geen hand meer voor de 
ogen kon zien. Via de al eerder 
genoemde objecten bereikten we 
weer het ponton. De vijf minuten 
veiligheidsstop werden nu 
helemaal een dolle boel. Een van 
de steuren wist zich onder de 
arm van John door te wurmen. 
We moesten ons zelfs enkele 
gewenste intimiteiten laten 
welgevallen, als langs de benen 
strelende steuren en kussende 
karpers die je gezicht 
aflebberden. Weer dankzij 
Ronald en zijn vissenvoer. Ook 
bij de vissen gaat kennelijk de 

liefde door de maag 😉 Weer 

een topduik die ons lang bij zal 
blijven. 
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Wat ons ook bij zal blijven is het daaropvolgende avontuur. Bij het omkleden had Ronald het 
portier dicht gedaan, waarna de auto spontaan op slot sprong. Helaas lagen niet alleen onze 
kleren in de cabine, maar ook de autosleutels. Oeps… Na een half uurtje alle opties verkend te 
hebben, bleek de beste optie de auto open te breken. 
Zodoende, proberend met duikersmessen een raampje uit de 
sponning te wippen, trokken we de aandacht van twee 
passerende Vlamingen, die over breekijzers, 
schroevendraaiers en soortgelijke ervaringen bleken te 
beschikken. Binnen vijf minuten lag het raampje eruit. We 
konden gelukkig verhinderen dat een van de Belgen het 
raampje met een ruime zwaai weg zou gooien (Belgische 
humor!), waarna ze ook nog over duct tape bleken te 
beschikken om het raampje provisorisch weer op zijn plaats te 
plakken. De hele operatie met 0 schade, de garage mag het raampje weer terug zetten. Een 
dergelijk akkefietje komt volgens de Vlamingen wel vaker voor bij VW’s, volgens hen de reden dat 
je VW-rijders vaak naar elkaar ziet zwaaien…. 
Hoe dan ook, na in het gezellige clubcafé nog een bakje verse koffie en stempels voor het logboek 
gescoord te hebben, stapten we in voor de terugtocht. Inmiddels was de zon weer gaan schijnen 
en zette de bomen op de hellingen van het dal van de Ourthe in prachtige herfsttinten. Nog 
nagenietend van de alleroverheersende gedachten aan de kus van de karper kwamen we om 
19.30 uur weer aan bij de McDonald. Het waren twee mooie duiken! 
 
John Carver, Dick Hoeksema, Ronald Sturm en Erik Veerhoek 
 

Maritieme indoor training 
 
Voor dit najaar hebben wij op veler verzoek een aantal zaterdagen ingepland voor onze leerzame, 
leuke en uitdagende maritieme indoor training. Op zaterdag 28 oktober hebben wij nog plaats. 
Heb je zin om met vrienden, familie of vereniging een onvergetelijke dag mee te maken, meld je 
dan aan via info@getwet.nl. Natuurlijk kan je jezelf ook individueel aanmelden. Wij zorgen dan dat 
je ingedeeld wordt bij een leuke groep deelnemers. 
Voor meer informatie zie www.getwet.nl 
 

Betty van den Berg  

http://www.getwet.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 
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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   

 



 

De Luchtbel CLUBKRANT – 41e jaargang, nr. 8, september 2017 

 

 
 

 
 

 



 

De Luchtbel CLUBKRANT – 41e jaargang, nr. 8, september 2017 

Verjaardagen 

Oktober 
 
1 Benny v.d. Steen 
11 Rik van Meelis 
13 Henk Betlem 
19 André Roos 
22 LeoPancras 
23 Jaap le Roij 
30 Marcel Jobse 
  

Allen van harte gefeliciteerd! 
  

 
 
 
 

Duikbeurzen 
 
Tekdive Europe Antwerpen  
28 - 29 oktober 2017 
 
Boot Dusseldorf 
20-28 januari 2018 
 
Duikvaker 2018 
3 – 4 februari 2018 
 
Duikbeurs Antwerpen 
17 – 18 maart 2018 
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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), Stefan Brom, Kees Glas, Peter de Groot, 
Yolanda de Jong, Jeroen de Maat, Roel van der Mast, Frans Spoor en Erik Veerhoek.  
Zwembad trainer: Betty van den Berg 
 
Materiaalbeheer, E materiaal@duikteamzeeland.nl 
Erik Veerhoek & Frans Spoor en Bert Kögeler 
 
Evenementencommissie 
Ronald Sturm (coördinatie), John Carver, Betty van den Berg 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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