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Van de redactie 
 
 
De foto op de voorkant is een voorbode op de presentatie van Betty tijdens de ALV. We zijn 
benieuwd naar het verhaal achter de foto. 

Kopij voor de volgende Luchtbel kan ingeleverd worden tot vrijdag 1 december 2017 via 
luchtbel@duikteamzeeland.nl. 
   
Veel duikplezier! 
 
Marian Roos, Yolanda de Jong en Betty van den Berg 

 

Van de voorzitter: 28 november najaars-ALV! 
 

De najaarsledenvergadering op 28 november wordt weer een belangrijke. We 
moeten immers een beslissing nemen hoe we de bezuiniging van de gemeente 
Middelburg op de huur van het zwembadwater gaan opvangen. De uitslag van 
de peiling biedt gelukkig houvast. Tijdens onze bestuursvergadering op 24 
oktober konden we eenvoudig aan de hand van de scores de volgorde van de 

bezuinigingsopties vaststellen, oplopend van het minst onsympathiek ☹naar het 

meest ongewenst 😝. Wordt optie 1 verworpen, dan wordt optie 2 in stemming 

gebracht, enz. Theoretisch is het mogelijk dat de opties 1 t/m 8 alle afgestemd 
worden, waarna optie 9, een contributieverhoging van € 15,- per jaar, 
automatisch overblijft. We moeten wat… Maar zover zal het wel niet komen. Op 
basis van de peiling verwachten we dat optie 1 wordt aangenomen: de training 
op woensdag in september/april en het zwemmen op zondag in april schrappen.  
Bij de stukken voor de najaars-ALV vind je de volledige uitslag van de peiling, 
inclusief de toelichtingen en aanvullingen van leden en bestuur. Hopelijk komen 
we er zo snel uit op 28 november en kunnen we ons bezig gaan houden met 
aangenamere duikzaken als de presentatie onderwaterarcheologie door Betty 
van den Berg en de komende clubreis naar Bonaire. 
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Optie 1 levert een bezuiniging van ca. € 550,- per jaar. Dat is voldoende voor 2018. Maar nog niet 
voor 2019 en verder. Maar stel nu dat het ons lukt in 2018 ons ledenaantal van 70 op minstens 75 
te krijgen, dan is optie 1 ook voor 2019 en daarna voldoende en zijn we klaar.  
De proefduikjes in het kader van “Walcheren in beweging” zijn achter de rug. Minstens 30 
introduikers hebben we al in de watten gelegd. Nu volgen nog een duikclinic voor studenten en 
medewerkers van Hogeschool Zeeland op woensdag 22 november, 21.00-22.15 uur.  Op 
woensdag 13 december, 20.00-22.15 uur, is er weer onze jaarlijkse Open avond en kunnen alle 
belangstellenden een proefduik maken. Onze open avond is nog niet volgeboekt. Weet je nog 
iemand, neem hem/haar mee! Wel vooraf opgeven via hoofdinstructeur@duikteamzeeland.nl Het 
zou toch mooi zijn als we in het najaar van 2018 niet hoeven te stemmen over de volgende 

bezuinigingsoptie uit het rijtje?  
 
Volg Duikteam Zeeland op website en Facebook.  
Graag tot ziens op de najaars-ALV, 28 november, 20.00 
uur, in het Palet te Middelburg. 
 
Namens het bestuur, 
Dick Hoeksema, voorzitter@duikteamzeeland.nl 
 
 

 
 

 
 
 
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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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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Duiktrip Dive Star 14 oktober 2017 
 
Voor zaterdag 14 oktober j.l. hadden Marco Collignon en ondergetekende weer een duikdag 
gereserveerd op de Dive Star. Deze duikcharter vertrekt vanuit Nieuwpoort en vanwege de afstand 
vanaf Middelburg hadden we er nog een overnachting aan boord bijgeboekt. Zodoende vertrokken 
we vrijdagavond rond 20 uur en waren we rond 22:00 in de haven. Na onze duiksets direct te 
hebben opgebouwd en vast te hebben gesjord vernamen we dat we zaterdagochtend later zouden 
vertrekken aangezien de wind nog niet echt was gaan liggen zoals wel was voorspeld. In plaats 
van 4 uur zouden we rond 8 uur pas uitvaren. Dat vonden we eigenlijk nog niet eens zo verkeerd, 
waren we in ieder geval verzekerd van een goede nachtrust.  
 
’s Ochtends zaten we dan ook fris aan het ontbijt en maakte we kennis met de andere duikers, een 
groep uit Antwerpen. De eerste duik zou rond 12.30 uur zijn en ruim van te voren hield de schipper 
een duidelijke briefing. We zouden gaan duiken op een Duitse voorpostenboot. Dat waren normale 
vrachtscheepjes die omgebouwd waren tot oorlogsschip, zodat ze o.a. convooien konden 
bewaken. Dit wrak betrof de V-1302 waarvan de naam John Mahn SS was.  
Helaas liet de zon het afweten en was het zicht duidelijk minder als voorgaande trips. Desondanks 
maakte we een mooie duik. De verschillende delen waren goed te herkennen en achterop lagen 
nog enkele dieptebommen. Die hebben we maar laten liggen..... Aan vis in ieder geval geen 
gebrek, hele scholen vis zwommen rondom ons. Ook grote krabben liepen overal rond. Het was 
wel tricky wat betreft de visnetten, in alle soorten en maten kwamen we ze tegen. Het kanon op de 
voorboeg zou ook bedekt zijn met een net, maar helaas hebben we zowel dat visnet als kanon 
gemist. Met een maximale duikdiepte van 32 meter en een gemiddelde diepte van 22 meter 
kwamen we na een klein uurtje weer aan de oppervlakte en werden we vlot opgepikt door de Dive 
Star. Altijd weer een luxe als je gebruik kan maken van een duiklift om terug aan boord te komen.  
 

  
 
 



 

De Luchtbel CLUBKRANT – 41e jaargang, nr. 9, oktober 2017 

Op de Dive Star is het traditie dat er spaghetti wordt gegeten tussen de duiken door. Nu had ik 
opzich weinig trek, maar heb het toch maar opgegeten aangezien er nog een late duik zou volgen. 
Direct daarna ben ik gaan rusten in m’n kooi..... alleen in combinatie met de golfslag heb ik mij na 
een tijdje toch maar snel aangekleed en even buiten staan te luchten. Ik heb veel slecht weer en 
golven meegemaakt zonder zelf ziek te worden, maar deze keer moest ik er voor de eerste keer 
ook aan geloven en heb de vissen een mooie pasta maaltijd bezorgd! Daarna was de druk van de 
ketel en voelde ik mij alweer een stuk fitter.  
 
De tweede duik was op een bijna 100 meter lange viermaster die in 1898 is gezonken. Het schip, 
de SV Marthe I, zelf was van metaal, maar de platen waren bijna allemaal vergaan waardoor de 
spanten duidelijk symmetrisch zichtbaar waren. De masten waren ontzettend dik en uiteraard lang. 
Ook deze lagen allemaal weer symmetrisch op de bodem met daarnaast parallel allemaal touwen 
en kettingen. Ook op dit wrak weer ontzettend veel vis. Ik had zelf niet zo veel verwacht van dit 
wrak, maar achteraf heeft het wel de meeste indruk achtergelaten aangezien men toch vroeger dit 
soort grote schepen kon bouwen en bevaren.  
 

 
 
Net voor half acht ’s avonds waren we weer terug aan boord. Het zal een klein half uurtje later zijn 
geweest toen de schemering echt doorbrak en je niets meer kon zien buiten. Wat als er nu toch 
iemand nog vermist zou zijn, dan wordt het serieus zoeken... Om die reden heb ik dan ook zelf 
altijd (ook vanwege grotduiken) standaard een hoofdlamp (minimaal 12 uur licht) en twee extra 
back-uplampen (ieder goed voor 24 uur licht) mee plus een stroboscoop.  
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Rond 22:30 waren we terug in de haven en moesten we alles nog terug de auto in sjouwen. Om de 
trek te stillen moesten we nog even zoeken, maar in het niet echt bruisende Nieuwpoort wisten we 
gelukkig toch nog een shoarmatent te vinden.  
Zodoende arriveerde we rond 01:00, inclusief kloflookgeur in Middelburg. Het was weer een leuke 
trip, helaas minder spectucalair als voorgaande trips, maar dat is en blijft de charme van het 
wrakduiken.  
 
Leon Joosse 

 
 
John Mahn SS: https://www.wrecksite.eu/wreck.aspx?20 
SV Marthe I: https://www.wrecksite.eu/wreck.aspx?25 

https://www.wrecksite.eu/wreck.aspx?20
https://www.wrecksite.eu/wreck.aspx?25
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Treur & Jubel 
 
Het verhaal over de gevallen man… 
De eerste klap is een daalder waard! 
Of niet? Die klap ondervond ons trouwe lid Paul Poland ten tijde van dit schrijven (13 oktober) , 
twee weken geleden. En daar hoefde hij niet eens zo heel spectaculair iets voor te doen. Te snel 
opgestaan vanuit zijn stoel, maakte hij een vreemde schuiver, waarbij hij precies terechtkwam op 
de punt van de tafel. En deze gaf niets mee… 
Creperend van pijn (en naar later bleek), flink bloedend heeft Paul zich naar boven, richting zijn 
bed gehesen en gewacht tot zijn reddende engel Margot thuis kwam. De volgende dag kon Paul 
niet uit zijn bed komen, na een zeer slechte nacht. De huisarts kwam langs en na onderzoek en 
met achterlating van pijnstillen vertrok hij weer. De dag erop – het was inmiddels vrijdag – 
wederom de huisarts gebeld, omdat de pijn niet te verdragen was. “Zwaardere pijnstillers” zei de 
huisarts. Zondag; het werd te gek, de HAP-arts gebeld. Dit resulteerde in een opnamen in het 
ziekenhuis. Daar bleek er toch een en ander flink beschadigt. Na wat onderzoeken was op 
röntgenfoto’s te zien dat er een aantal ribben waren gebroken, alsmede een geperforeerde long. 
Het is nogal wat! Een nachtje ziekenhuis en aanvullende onderzoeken. De diagnose werd 
genuanceerd naar een klaplong in plaats van geperforeerde long en de gebroken ribben werden 
verbrijzelde ribben. Als je mocht kiezen, zou ik niet weten te kiezen. Voorts werd er via een drain 
1.7 liter bloed uit de borstholte weggezogen.  
 “Jammer genoeg” sprak de gevallen man, “kon hij zich niet meer ziekmelden bij de baas”, dus een 

bezoek van een halve Treur & Jubel kwam goed uit…. 😊 

 
En toen…? Met een tas vol pijnstillers is Paul naar 
huis gezonden. Rust is de remedie en als het kan, 
op ’t gemakje wel wat bewegen. Twee weken na 
de val is een rondje op de fiets  eigenlijk nog best 
een beetje te heftig. Maar Paul is een doorzetter, 
want in december wil hij graag weer fit zijn. Een 
mooie vakantie (uitgesteld van november naar 
december, want met een nog verse klaplong mag 
je niet vliegen) naar de Kaapverdië staat geboekt, 
waar hij graag samen met Margot een trekking wil 
doen van eiland naar eiland met onderdak bij de 
plaatselijke bewoners. 
Paul, namens alle leden van Duikteam Zeeland 
willen we je met dit vrolijke bloemetje,  een 
spoedig herstel wensen, zodat jullie samen van 
een heerlijke vakantie kunnen gaan genieten! 
 
Beterschap! 
 
Treur & Jubel dit keer in haar 1-tje, 
Marjon Both 
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Grotduiktrip naar De Lot - Oktober 2017 
 
Op een paar mijnduiken in Duitsland na, was het alweer 
bijna anderhalf jaar geleden dat ik was wezen grotduiken. 
Dus het werd tijd om weer eens richting Frankrijk te gaan. 
Aangezien Barend al wat contacten had gelegd konden we 
aanhaken bij twee andere GUE grotduikers, Arno en 
Reinier, die reeds geboekt hadden voor halverwege oktober 
j.l.  
Zodoende reden Barend en ondergetekende op 20 oktober 
met een volle auto richting de Lot in Frankrijk. Voor diegene 
die de Lot niet kennen, dit is een gebied net naast de 
Dordogne waar de rivier ‘De Lot’ doorheen loopt (zie onder 
nr 16). Vanuit Middelburg ongeveer 900 km rijden met een 
reistijd, inclusief rustpauzes en koffie, van ongeveer 10 uur. 
Het scheelt een hoop dat je in deze tijd van het jaar geen 
vakantiefiles hebt (en geen kinderen op de achterbank hebt 
zitten....).  

 
 
De Lot (16) 

Om er rustig in te komen hebben we eerst ’s 
zaterdags een duik in de Ressel gemaakt, noem 
dit maar het Kattendijke van de Lot. Oftewel een 
duikstek met een goed parkeerterrein (net 
aangelegd), goede toegangelijkheid en waar je 
altijd mooie grotduiken kan maken op ieders 
niveau.  
Op onderstaande topo is de gehele grot 
afgebeeld waarbij je tot bijna 2 km de grot kan 
inzwemmen. 
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Topo Ressel (compleet 2km) 
Echter wij beduiken alleen nog maar maximaal de eerste 400 meter welke hieronder uitvergroot is. 
 

Topo Ressel (eerste 400 meter) 
Bij deze eerste duik zijn we vanaf 
de rivier Le Célé de grot ingedoken 
en zijn daar tot de eerste T (lees: 
T-splitsing) gegaan na 180 meter 
zwemmen. Hier zijn we vervolgens 
rechtsaf gegaan richting de 
volgende T op 358 meter (dit wordt 
de ‘diepe’ gang genoemd). 
Vervolgens zijn we bij die T 
gekeerd en via de linker gang 
terug gegaan (dit wordt de 
‘ondiepe’ gang genoemd).  
Toen we eenmaal weer bijna bij de 
uitgang waren en dus het daglicht 
konden zien hebben we ons gas 
herberekend en hebben we 
nogmaals de ondiepe gang 
bedoken. Daarna zijn we gekeerd 
om vervolgens na anderhalf uur 
weer bovenwater te komen in de 
rivier. Top duik en weer fijn om 
terug te zijn in de Lot! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profiel Ressel 
Op de computer ziet het profiel er dan 
uit zoals hiernaast is afgebeeld. De 
diepe piek is de diepe gang, daarna zie 
je twee symetrische piekjes, dat zijn de 
eerste en tweede keer dat we de 
ondiepe gang bedoken. De rest van het 
profiel is het terugzwemmen inclusief de 
nodige veiligheidsstops.  
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Vlnr: Leon, Arno, Barend en Reinier bij de Ressel.  
 
’s Zondags hebben we eerst Cabouy bedoken, een grot waar drinkwater uit wordt gehaald voor 
o.a. het bekende stadje Rocamadour. Het zicht is meestal in deze grot niet al te best, behalve in 
het najaar. Wij troffen het dus, want het zicht was zeker minimaal 10 meter en meer.  
 

 
 
Ingang Cabouy 
Net voor de ingang ligt een witte boei, via de lijn kan je mooi afdalen waarbij je ook direct op 30 
diepte zit. Vanaf daar loopt de grot weer terug naar ongeveer een diepte van 15 meter, rond deze 
diepte zijn we omgekeerd waarbij je uiteraard verplicht bent om weer via het diepste punt terug te 
gaan, er is immers geen andere uitgang. Net voor de uitgang hebben we wederom ons gas 
herberekend en zijn we iets minder ver de grot terug ingezwommen. Hierna uiteraard weer via het 
30 meter punt uit de grot gekomen en onze decostops uitgevoerd.  
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Profiel Cabouy 
Ook hier is het weer leuk om het 
profiel op de computer te bekijken, 
symmetrischer dan deze vormen 
krijg je ze in het buitenwater 
meestal niet. 
 
 
De tweede duik op deze dag was 
bij Saint Georges, een voor Barend 
en mij nieuwe grot. Ook deze was 
weer gewoon ergens in een 
afgelegen poeltje (bron) waarbij je 
niet zou vermoeden dat er op de 
bodem een ingang zit naar iets 
heel moois! 
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Ingang Saint Georges 
Hieronder staat een zeer gedetaileerde topo van deze grot, waarbij je bovenaan het vertikale 
profiel kan bekijken en onderaan het horizontale profiel.  
 

 
 
We zijn hier tot het 375 meter punt gekomen, oftewel bijna voor de grote droge ruimte. De wanden 
van deze grot waren erg donker in vergelijking met bijvoorbeeld de Ressel. Dat zie je onmiddellijk 
terug in de verlichting. In de Ressel heb je veel licht dat terugkaatst van je eigen lamp, maar in 
deze grot was dat aanzienlijk minder waardoor ik het persoonlijk bij deze eerste duik het allemaal 
toch weer wat inspannender vond.  
 
’s Maandag zouden we eigenlijk naar Landenouse gaan, echter, hier stonden al drie bussen 
(formaat bestelbus) met duikers dus zijn we maar elders gaan kijken. Dit maal wederom een 
nieuwe grot voor Barend en mij: Cunhac. Dit vond ik echt wel de mooiste en indrukwekkendste 
grot tijdens deze trip. Kennelijk hadden we ook hier weer mazzel met het zicht wat zeker 10 tot 15 
meter bedroeg. De duik begint al super relaxed doordat je eerst de rivier moet oversteken. 
Schitterend om dobberend op je rug te zwemmen tussen de steile rotsen! 
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Oversteek van de rivier (zwemmend!) bij Cunhac 
Aan de overkant van de rivier moet je opzoek naar een tak waar een lijntje aan vastzit dan naar de 
ingang loopt. Geweldig om naar de bodem te kijken van de rivier en dan de ingang te zien! We 
konden hier geleidelijk afdalen. Daarna kwamen er een paar flinke afdalingen tot 16 en 30  meter, 
schitterend om je buddies die voor je zwemmen zo een voor een te zien afdalen tussen het grillige 
profiel van de grot. 
We zijn hier bijna tot het eind van de lijn gekomen tot op 30 meter diepte. Wil je echt het einde 
halen dan zal je door moeten duiken tot 45 meter (buiten onze limiet met 32% nitrox).   
 

 
 
De tweede duik van deze dag werd weer de Ressel. Dit maal direct door de ondiepe gang en nog 
iets daar voorbij om vervolgens twee minuten op 30 meter diepte boven een schacht te hangen die 
tot zo’n meter of 60 diepte reikt. Je voelt je daar meer astronaut dan grotduiker! Geweldige 
ervaring! Na ruim een uur lagen we dan weer buiten in de rivier na te genieten van deze mooie 
duik.  
De laaste duik was op dinsdagochtend waarna Barend en ik direct zouden doorrijden naar huis. De 
twee andere buddies bleven namelijk nog een paar dagen langer. Deze duik was wederom in de 
Ressel waarbij we nu een keer de diepe gang wat beter wilden bekijken. Zodoende zijn we door de 
diepe gang tot de twee T gegaan en vervolgens via dezelfde gang terug gezwommen.  
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Het waren weer zes mooie grotduiken die allemaal goed zijn verlopen. Uiteraard waren er een 
aantal punten waar we weer beter op moeten letten, maar ook dat hoort bij het opbouwen van 
ervaring. Het blijft steeds genieten om te zwemmen door gangen die gevormd zijn door het 
stromen van water gedurende duizenden jaren.  

 
Groepsfoto voor Rocamadour (vlnr Leon, Barend, Reinier en Arno).  
 
Leon Joosse 
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Wie gaat er mee naar Bonaire? 
 

 
 
Herken je ze nog, de Tropicana groep? In november 2015 ging dit achttal op expeditie naar 
Bonaire. Aangestoken door de enthousiaste verhalen van DTZers als Bert & Jim, André & Marjan 
en Erik Veerhoek die dit eiland al eerder hadden bedoken. Die verhalen bleken slechts een 
zwakke afspiegeling van de werkelijkheid. In 9 dagen tijd konden we maar 16 van de 63 
duikstekken (Klein Bonaire met 23 duikplaatsen niet meegerekend) bezoeken en kwamen we ogen 
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te kort om al het onderwatermoois te bekijken. Zie het verslag in Luchtbel 39(10) van november 
2015 in ons archief op de website.  

 
Tijdens een van de clubduiken van dit jaar, 
rillend van de kou bij het omkleden, borrelde 
spontaan het idee op in 2018 het duikseizoen 
wat te verlengen door in november opnieuw 
een expeditie naar Bonaire te ondernemen. 
Het bestuur ondersteunt dit idee. Waar moet je 
aan denken? Naar voorbeeld van 2015 een 
groeps-duikreis van 9-10 dagen voor DTZ-
leden met minstens 2*-brevet, met logies en 
ontbijt, pick-up auto’s en naar keuze perslucht 
of nitrox. Met dankzij het groepsarrangement 
een aantrekkelijke prijs. Inclusief vliegtickets, 
exclusief nog warme maaltijden en vervoer 
naar de luchthaven v.v. moet je rekenen op 
een bedrag van ca. € 1000,-. We hebben een 
bevriend reisbureau gevraagd op zoek te gaan 
naar een aantrekkelijk geprijsd 
groepsarrangement. Exacte data zijn nog niet 

te geven. In 2015 reisden we van vrijdag 13 t/m zaterdag 21 november. Uitgezonderd de eerste 
dag en de laatste twee dagen konden we de overige 6 dagen 16 duiken maken, dus meestal 3 
duiken per dag, maar uiteraard staat het je vrij zo nu en dan een duikje over te slaan.   
Wie kan en wil er mee? Uiteraard hoef je pas definitief te beslissen als alle gegevens bekend zijn, 
maar onder dat voorbehoud willen we graag z.s.m. weten wie er mee gaat, zodat een passend 
groepsarrangement gezocht kan worden. Geef je op bij ondergetekende per e-mail. 
 
Bonaire, mi ta stimabo! 
 
Dick Hoeksema, voorzitter@duikteamzeeland.nl  
 

 
 
 
Verjaardagen 

November 
 

6 Erik de Been 
9 Rinus Krijger 
11 Jan Keus 
11 Roel van der Mast 
17 Christiaan Sauer 
19 Erik Veerhoek 
21 Laura Carbo 
28 Marnix Poelman 
 
Allen van harte gefeliciteerd! 
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Duikbeurzen 
 

 
 
Boot Dusseldorf  
20-28 januari 2018  
 
Duikvaker 2018 
3 – 4 februari 2018 
 
Duikbeurs Antwerpen 
17 – 18 maart 2018 
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Onze visie op leren en opleiden 
 
De NOB gaat ervan uit dat leren iets is dat continu gebeurt: iedere ervaring kan bijdragen aan het 
ontwikkelen van nieuwe vaardigheden. Nadat het nieuwe ingeslepen is, vormt dit op zijn beurt het 
startpunt van een nieuw leerproces. In onze visie worden mensen met name competenter door te 
doen. Dat doen vindt in de visie van de NOB met name plaats in de duik- en 
instructeurspraktijk. Door in de praktijk een prestatie te leveren (bijvoorbeeld een complexe 
opdracht uitvoeren) wordt men al lerende competenter. Bij dit leren draait het om reflectie: 
nadenken over de successen en knelpunten bij de uitvoering en hier conclusies aan verbinden. 
  
Leren en opleiden zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het leren van de individuele 
deelnemer is effectiever, doelmatiger en daardoor succesvoller, als de bij het leerproces betrokken 
instructeurs/docenten de leerbehoeften van de deelnemer kennen en de deelnemer kunnen 
helpen het leertraject ernaar in te richten. Opleiden is in de NOB-visie een vak, en de mensen die 
daarin een rol vervullen zijn vaklieden. Zij kennen de praktijk, houden zich voortdurend op de 
hoogte van de ontwikkelingen en zijn experts als het gaat om het invullen van hun specifieke rol. 
Dat klinkt ambachtelijk, en dat is het ook! Zelfs met behulp van alle nieuwe technologie blijft 
opleiden werk van en voor mensen. In de 1*-instructeursopleiding ga je bijvoorbeeld aan de slag 
met oefenen, uitproberen en toekijken bij buddy-cursisten om de basisbeginselen van dit vak onder 
de knie te krijgen. 
  
In kernwoorden kun je de NOB-visie op leren als volgt samenvatten (in alfabetische volgorde): 
  

• Actueel  Gebaseerd op de huidige stand van de techniek (apparatuur) en inzichten 
(Richtlijnen voor Veilig Duiken) en hoe je daar in de praktijk het meest adequaat mee 
omgaat 

• Compleet  Leren van alle relevante kennis en vaardigheden en niet meer dan dat  

• Intensief  Met niet meer dan twee buddyparen per instructeur maximale aandacht en 
begeleiding  

• Internationaal Met een internationaal erkend brevet als resultaat  

• Kwaliteit  Houvast voor allen door standaard-lesplannen, standaard lesmateriaal en 
cursistgerichte, competente docenten  

• Leuk Garandeert dat de beginnende duiker snel het water in mag + duiken is plezier voor 
twee – consequent doorvoeren van het buddy-systeem tijdens de cursus  

• Maatwerk  - Voor de duiker: start mogelijk op een door hem gewenst tijdstip /cursus in 
een door hem gewenst tempo 
- Voor de instructeur: vrijheid om eigen methodiek te kiezen (binnen de visie op leren van 
de NOB)  

• Succesbeleving Steeds het idee dat je vooruitgang maakt  

• Uitnodigend Aansprekend cursusmateriaal: foto’s, dia’s, sheets, uitgebreid / losbladig 
logboek, demomateriaal, video’s 

• Veilig De opleidingen zijn gericht op leren veilig te duiken 
 
http://www.onderwatersport.org/Opleidingen/UpdateNOB-opleidingen.aspx 
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Duikers springen binnenkort in het koude water om een kijkje te nemen 
onder de Ross-ijsplaat. 
 
Het doel van de expeditie? Uitzoeken welk effect de opwarming van de aarde op deze bijzondere 
omgeving – en al het leven dat daarin te vinden is – heeft. Maar de onderzoekers hebben nog een 
doel: het publiek een kijkje gunnen in het leven van een poolonderzoeker. En daarom wordt er 
tijdens de expeditie – en dus ook onder water – continu gefilmd. Daarbij wordt onder meer gebruik 
gemaakt van een 360 graden-camera. Aan de hand van die beelden zal in een later stadium een 
VR-ervaring gemaakt worden. “Stel je voor dat je je VR-bril opzet en vervolgens onder het twee tot 
vijf meter dikke ijs op Antarctica duikt en het rijke, kleurrijke en absoluut unieke leven op de 
zeebodem kunt zien!” stelt onderzoeker Alf Norkko. 
Koud 
De expeditie duurt zes weken. En dat betekent voor de onderzoekers en duikers: zes weken 
afzien. De temperaturen kunnen enorm zakken: tot wel vijftig graden onder het vriespunt. En de 
onderzoekers en duikers moeten het ondertussen uit zien te houden in tenten op de ijsplaat. 
 

 
Afbeelding: Vera Schoultz. 
 
Duiken 
Ook de temperatuur van het water onder de ijsplaat is weinig aanlokkelijk: deze ligt rond de -1,8 
graden Celsius. De duikers die zich in het water gaan wagen, zullen steeds in tweetallen in het 
water springen en hooguit 40 minuten duiken. Het is een hele uitdaging, niet alleen vanwege de 
temperatuur, maar ook vanwege de uitrusting die ze met zich meevoeren. Die weegt zo’n 100 kilo. 
Volgende generatie 
Hoewel het een hele klus zal worden, zijn onderzoekers ervan overtuigd dat het allemaal de 
moeite waard is. “We willen het publiek – en dan met name de jongere generatie – raken,” stelt 
Norkko. “Zij zijn degenen die het stokje na ons over moeten gaan nemen.” 
De onderzoekers zijn inmiddels op Antarctica gearriveerd en zullen op twee plaatsen onder de 
Ross-ijsplaat gaan duiken. Hun expeditie is via de Facebookpagina Science Under the Ice op de 
voet te volgen. 

 

https://www.facebook.com/ScienceUnderTheIce/
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DTZ vulreglement  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

3 Roel van der Mast 06-11253449  13 Marco Collignon 06-10030932 

4 Peter de Groot 06-46158493  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 )(  
06-11253449 
06-21618575  
0118-640275  
0118-475083  

Peter de Groot 
Yolanda de Jong  

1* Instructeur 
1* Instructeur 

06-46158493 
0118-853116  

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

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

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

 
*) = werkt in ploegendienst, soms overdag beschikbaar  
@ = doordeweeks beperkt beschikbaar  
)( = WEEKEINDEN NIET BESCHIKBAAR 
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Schema 1* opleiding  

woensdag 8 januari 2014 19.30 1* Kennismaking Zwembad Erik 

  21.15 Opleiding 1* brevet Zwembad Erik en Kees 

woensdag 15 januari 2014 19.30 1* Theorie H1 uitrusting Zwembad Erik 

  21.15 1* Opleiding Zwembad Erik en Harm 

woensdag 22 januari 2014 19.30 1* Theorie toets H1 Zwembad Erik 

  21.15 1* Opleiding Zwembad Erik en ? 

woensdag 29 januari 2014 19.30 1* Theorie H 2 materiaal Zwembad Frans 

  21.15 1* Opleiding Zwembad Frans en Yolanda 

woensdag 5 februari 2014 19.30 1* Theorie Toets H 2 Zwembad Frans 

  21.15 1* Opleiding Zwembad Frans en Erik 

woensdag 12 februari 2014 19.30 1* Theorie H3 natuurkunde Zwembad Yolanda 

  21.15 1* Opleiding Zwembad Yolanda en Kees 

woensdag 19 februari 2014 21.15 1* Opleiding Zwembad Frans en ? 

woensdag 26 februari 2014 19.30 1* Theorie Toets H3 Zwembad Yolanda 

  21.15 1* Opleiding Zwembad Yolanda en Harm 

woensdag 5 maart 2014 19.30 1* Theorie H4 duikberekening Zwembad Kees 

  21.15 1* Opleiding Zwembad Kees en ? 

woensdag 12 maart 2014 19.30 1* Theorie Toets H4 Zwembad Kees 

  21.15 1* Opleiding Zwembad Kees en Erik 

woensdag 19 maart 2014 19.30 1* Theorie H5 te water gaan Zwembad Erik 

  21.15 1* Opleiding Zwembad Erik en Yolanda 

woensdag 26 maart 2014 19.30 1* Theorie Toets H5 Zwembad Erik 

  21.15 1* Opleiding Zwembad Erik en Kees 

woensdag 2 april 2014 19.30 1* Theorie inhalen/afronden Zwembad ? 

  21.15 1* Opleiding Zwembad ? 

woensdag 9 april 2014 19.30 1*  1e buitenduik ntb   
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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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