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Van de redactie 
Dit is al weer de laatste luchtbel van het jaar. We kijken weer terug op een jaar waarin veel 
gebeurd is. Samen hebben we vele duiken gemaakt en weer veel gezien onder water. Komend 
jaar staat er ook al weer een en ander gepland, waaronder de duikreis naar Bonaire. En om wat in 
de stemming te komen, de foto op de voorkant is van Martin Verhage, Bonaire 2015. 
 
Namens de redactie wensen we jullie fijne feestdagen en een voorspoedig 2018. 
 
Kopij voor de volgende Luchtbel kan ingeleverd worden tot vrijdag 19 januari 2018 via 
luchtbel@duikteamzeeland.nl. 
   
Veel duikplezier! 
 
Marian Roos, Yolanda de Jong en Betty van den Berg 

 

  

mailto:luchtbel@duikteamzeeland.nl
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Van de voorzitter: zonder wrijving geen glans 
 
Met voldoening pakten we na afloop van de najaars-ALV nog een pilsje. We waren als club 
eensgezind gebleken in onze besluitvorming. Vrijwel unaniem werd bezuinigingsoptie 1 
aangenomen, zodat de opties 2 t/m 9 niet meer de revue hoefden te passeren. Als we in 2018 
met vijf leden groeien komen ze ook in de volgende najaars-ALV niet meer aan bod. Laten we daar 
ons best voor doen. Als consequentie van optie 1 maken we dus in april en september geen 
gebruik meer van het zwembadwater. 
 

De vergadering kon zich vinden in een 5-jaarlijkse inflatiecorrectie van de 
jaarcontributie en, na enige discussie, in een beperking van het aantal 
nitroxvullers tot maximaal 10. Bianca deelde met ons wat we van haar als 
vertrouwenscontactpersoon wel en niet mogen verwachten. Na de pauze 
doken we met onderwaterarcheologe Betty naar ‘Pim’s wreck’. Opmerkelijk 
dat je in de Noordzee op 35 meter diepte, mits op voldoende afstand van de 
kust, nog zo’n geweldig zicht hebt. Bianca en Betty dank voor jullie mooie en 
enthousiaste presentaties!  
 
Zijn we dan altijd zo eensgezind? Nee zeker niet. Zo blijkt uit de 
histogrammen in de ‘Uitslag enquête bezuinigingsopties Duikteam Zeeland’ 
hoe ver de meningen over de verschillende bezuinigingsopties uiteen liggen. 

Maar al middelend, met geven en nemen, zijn we er toch uitgekomen. Ook in de presentatie van 
de financiële gegevens van de club bleken we niet eensgezind, hoewel dat soort discussies over 
de hoofden van de meeste leden heen gaat. Dat is voor de specialisten. Belangrijk is dat het 
bestuur elk voorjaar, na een toetsing door de kascommissie die elk stuk kan inzien, 
verantwoording aflegt van het financieel beleid en door de ALV gedechargeerd wordt. Daarnaast is 
het bestuur altijd bereid zaken toe te lichten. Met kritische vragen houden we elkaar scherp. 
Zonder wrijving geen glans. Een goede zaak, mits we ver blijven van het in twijfel trekken van 
elkaars integriteit. 
Als uitsmijter werd de komende reis naar Bonaire in de 
etalage gezet. De lijst met aanmeldingen telt inmiddels 
al 12 deelnemers. Zie elders in deze Luchtbel. 
Trouwens, wie weet er een leuk onderwerp voor na de 
pauze van de komende voorjaars-ALV? Er is al 
gevraagd om een voorlichting over duikverzekeringen, 
maar er is vermoedelijk ruimte voor meer… 
 
Jammer dat de duikclinic voor studenten en 
medewerkers van Hogeschool Zeeland wegens gebrek 
aan belangstelling niet is doorgegaan. Op de rol staat 
nu onze Open avond op woensdag 13 december, 
20.00-22.15 uur. Harm heeft al 18 aanmeldingen voor 
een introduik, maar er kunnen nog meer bij. Wel vooraf 
opgeven via hoofdinstructeur@duikteamzeeland.nl   
Als DTZ-lid mag je een half jaar 2 x per week 
zwemmen, op zondag je familie meenemen, onbeperkt perslucht/nitrox vullen en ben je bovendien 
nog NOB-lid. Alles voor de prijs van nog geen € 15,- per maand. Welke duiker wil dat niet?  
 
Volg Duikteam Zeeland op website en Facebook.  
Graag tot ziens aan de waterrand. 
 
Namens het bestuur, Dick Hoeksema, voorzitter@duikteamzeeland.nl 
Foto: Rob Plasse 

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


 

De Luchtbel CLUBKRANT – 41e jaargang, nr. 10, december 2017 

Wie gaat er mee naar Bonaire? 
 

Wie gaat er in november 2018 mee met de 9-10 daagse DTZ-groeps-duikreis naar Bonaire? 
Behalve voor natuurliefhebbers is de trip zeker ook interessant voor onderwaterfotografen, 
wrakduikers en onderwater-archeologen. N.a.v. de uitnodiging in de oktober- Luchtbel en de 
aankondiging in de najaars-ALV stromen de aanmeldingen binnen. Maar liefst 6 van de 8 leden 
van de Tropicana-groep uit 2015 tekenden al opnieuw in, dat is een goed teken!  

 
Inmiddels staan genoteerd: Ronald Stu, Peter & 
Laura, Frans, Rob P, Marcel & Mathilde, Bianca, 
Chris, Erik V & Arjo en ondergetekende. Mis je je 
naam in het rijtje en ben je in november 2018 
minstens 2* gebrevetteerd, stuur dan even een 
mailtje naar voorzitter@duikteamzeeland.nl en ik 
zet je erbij.  
 
Uiteraard hoef je pas definitief te beslissen als alle 
gegevens bekend zijn. Heb je naast het verslag in 
De Luchtbel 39(10) nog een opwarmertje nodig? 
Kijk dan bijvoorbeeld eens op 

https://duikeninbeeld.tv/bonaire/ Of doe een gooi in de http://www.tourismbonaire.com/duikquiz/ 
 
Bonaire, mi ta stimabo! 
 
Dick Hoeksema 

 

 

Maak kennis met het duiken in Zeeland 
 
Duiken is fascinerend! De provincie Zeeland is een van de 
populairste duikgebieden van West-Europa. 
Duikteam Zeeland biedt woensdag 13 december a.s. gratis 
introductie-duiken aan in het Vrijburgbad te Vlissingen. Voor 
iedereen van 14 jaar en ouder. 
Je gaat écht duiken. Met duikbril, vinnen en perslucht, zodat je 
onder water kunt ademen. Voor de eerste keer is dat beslist een 
sensationele ervaring. 
We ontvangen je graag om 20.00 uur bij het verenigingsbad. In 
zwemkleding, meer hoef je niet mee te nemen. Eerst krijg je uitleg, 
vervolgens ga je het water in, waarbij je 1-op-1 wordt begeleid. 
Opgave via hoofdinstructeur@duikteamzeeland.nl  
Meer informatie over onze vereniging vind je 
op www.duikteamzeeland.nl. 
 
Foto: Roel van der Mast 
Onderstaand filmpje: Christiaan Sauer 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MEXfE_KhURU&feature=youtu.be 

  

mailto:voorzitter@duikteamzeeland.nl
https://duikeninbeeld.tv/bonaire/
http://www.tourismbonaire.com/duikquiz/
http://www.duikteamzeeland.nl/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2014138358831110&set=gm.1777288269239712&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2014138358831110&set=gm.1777288269239712&type=3&ifg=1
https://www.youtube.com/watch?v=MEXfE_KhURU&feature=youtu.be
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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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Fotojaaroverzicht 2017 – Roel van der Mast 
door Redactie DuikeninBeeld op 6 december 20172 reacties 
Het is weer de tijd van de lijstjes… Wij laten het jaar 2017 zien door de ogen 
van 31 fotografen – elke dag één. Vandaag de drie favorieten van Roel van der 
Mast. 
 
 
 

«Message in a bottle…Veerse 
meer. Als een geboren 
Vlissinger ben ik te vinden in de 
meeste Zeeuwse wateren 
waarbij het duiken sinds 1992 in 
de Westerschelde, Noordzee en 
zeker het Veerse meer mijn 
favorieten stekken zijn. Sinds 
2005 ben ik gewapend met een 
camera om mijn belevenissen 
vast te leggen. Eigenlijk is 
adventure diving wel een term 
die bij mij past. Vaak zoekend 
naar nieuwe ongerepte 
duikstekken die uitdagend zijn 
maar doorgaans moeilijk te 
bereiken zijn. Zo hebben we 
laatst de duikspot Kortgene met 
zijn mosselhangcultuur op de 
kaart gezet. (foto: Kiara belicht 
de vele zakpijpen op één van 
de strengen van de 
mosselhangcultuur bij 
Kortgene). Een fantastisch 
fotogenieke stek. Arco de Man 
heeft hier voor het Nederlandse 
kampioenschap zijn winnende 
foto geschoten. De 
parkeerplaats en toegang tot de 
waterkant moet daar nog 
geoptimaliseerd worden. Als lid 
van de NOB commissie Delta 
gebied zet ik me in voor alle 
duik gerelateerde items die zich 
in het Zeeuwse voordoen. Dus 
ook voor deze stek in Kortgene. 
En daar kan dan elke duiker 
weer van profiteren.» 
 

https://duikeninbeeld.tv/author/redactie/
https://duikeninbeeld.tv/fotojaaroverzicht-2017-roel-mast/#comments
https://duikeninbeeld.tv/author/roel-van-der-mast/
https://duikeninbeeld.tv/author/roel-van-der-mast/
https://duikeninbeeld.tv/author/redactie/
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«Een 2e uitdaging vanuit de commissie is bescherming. Zo gaan we trachten de duikstek bij de 
enigste stek in het Veerse meer met veenblokken te beschermen tegen bouw van een recreatie 
terrein met een steiger op dit rif. Het zijn deze blokken die een bijzondere belevenis onder water 
geven. Onderwaterfoto’s en film zijn een pracht middel om het onbekende letterlijk en figuurlijk 
boven te krijgen. Enorme veenblokken en in combinatie met een groothoeklens doen dimensies 
versteld doen staan.» 



 

De Luchtbel CLUBKRANT – 41e jaargang, nr. 10, december 2017 

 
«Deze foto vind ik bijzonder omdat het een oorkwal met zes oren is. En het andere bijzonder is dat 
deze wolken met kwallen zich ophouden bij een van de vele nollen onder water van het Veerse 
meer.» 
 
De modellen op de foto’s zijn Leon Joosse, Kiara Weterings en Madelon van der Maas (allen 
DTZ-leden). 
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De Groene Zee 
paradijs onder grauwe golven 
 
Onder water worden de golven van de Noordzee smaragdgroen. De Groene Zee voert ons 
mee naar een verborgen, onderzees paradijs. Een ontdekkingsreis door de verrassend mooie 

en indrukwekkende Nederlandse zoute 
wateren, waar haaien op prooi jagen, 
roggen gracieus door het water zweven 
en schuwe bruinvissen net onder het 
oppervlak zwemmen. We zien kleurrijke 
velden vol vleesetende anemonen met 
scharrelende krabben, pijlsnelle 
inktvissen, kleurrijke naaktslakken en 
vele andere dieren. De avontuurlijke 
tocht brengt ons langs enkele van de 
vele op de zeebodem rustende 
wrakken die herinneren aan een ver, 
soms glorieuze verleden. 
 
450 prachtige kleurenfoto’s van 
Nederlandse en Belgische 
topfotografen, gecombineerd met 
onderhoudende en informatieve 
teksten, schilderen een wereld van 
ongekende schoonheid die nu voor 
iedereen toegankelijk is. Het boek is 
zowel een fijn leesboek als een 
determinatiegids. 
Deze herziene versie van het 
succesvolle boek De Groene Zee heeft 
twee keer zoveel pagina’s en een 
aantal extra hoofdstukken over de 
veranderingen die onze Nederlandse 
wateren doormaken. 
 

Over de auteurs: 
Peter Verhoog & Georgina Wiersma zijn geen onbekenden in de wereld van de natuur- en 
onderwaterfotografie. Ze publiceerden in alle landelijke dagbladen, talloze tijdschriften over 
duiken en reizen en vele educatieve boeken en determinatiegidsen. Samen publiceerden ze 
drie boeken: De Groene Zee (vorige versie, uitverkocht) Under Water Magic, Sharks - Close 
Encounters. Met een team natuurfotografen kwam er het boek 'Aldabra - het grootste atol ter 
wereld', met grote tentoonstellingen in Den Haag en Parijs. 
 
Het boek is te koop bij de betere duikwinkels en online te bestellen. Zie voor nadere informatie 
www.groene-zee.nl 
 
 
 
 

file:///C:/Users/bjork/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/G5L4RA5W/www.groene-zee.nl
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Verjaardagen 

December 
 

3 Ronald Stadhouders 
9 Carlo Dorrestijn 
21 Erwin Heiligers 
23 Piet Driessen 
27 Bert Schreurs 
29 Martijn Bruinen 
 
 
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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Pim’s wreck 
 
In maart tijdens de ALV had Dick gevraagd om een presentatie te geven tijdens de November 
ALV. Tuurlijk wil ik dat doen. Waar ga je het dan over hebben? Die vraag heeft best wel regelmatig 
in mijn hoofd rondgedwarreld. Onderwater archeologie…. Dat is binnen onze vereniging niet een 
gangbare specialisatie. Dus ik hoopte jullie te enthousiasmeren met wrakken. 
 
Tijdens de presentatie kon de beamer niet overweg met de foto’s. Het werd een presentatie met 
veel woorden en een filmpje. Door de expeditie Noord naar de Doggersbank (van Duik de 
Noordzee schoon) hoefde ik niet lang na te denken, welk wrak ik zou laten zien. De mooiste! Met 
goed zicht en fantastische kussens van Dodemansduim. De presentatie ging over de wel en wee 
van een wrak, inmeten, fotograferen, filmen, wat wel en niet mag in de nieuwe wetgeving. Een 
filmpje met de bevindingen onderwater, die soms klopte met het onderzoek. Daar draait het om, 
gegevens delen, laten zien wat de status is van het wrak. Proberen de geschiedenis te 
achterhalen. 
 
Wil je het filmpje nogmaals bekijken, klik dan op deze link: 
https://www.youtube.com/watch?v=DK6jJArOK9s 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=DK6jJArOK9s
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Perslucht training 29 november 2017 
 
Na de presentatie had ik het geluk om de perslucht les te begeleiden. Ik heb de kans genomen om 
deze te vullen met allerlei “onderwater archeologen” opdrachten. Opmeten en schrijven had 
niemand eerder gedaan. Leuk om te zien hoe enthousiast iedereen daarvan wordt. Wellicht dat er 
leden zijn die de specialisatie ook willen doen.  
Op de website van de NOB kun je zien welke vereniging die kan geven. Onderstaande foto’s zijn 
een compilatie van de tekeningen. Als ik er ééntje ben vergeten…… Sorry =) 
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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 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 Both 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), Betty van den Berg (zwembadtrainee), 
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 Both 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), Bert 
Kögeler (2013), 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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