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Van de redactie 
Dit is de eerste luchtbel van het jaar 2018. De foto op de voorkant is gemaakt door Chris Mooy 
tijdens de Nieuwjaarsduik.   
In deze luchtbel weer enige info over een naderend evenement, specialty’s en vergadering 
(donderdag 22 maart). En als je in november nog tijd over hebt een duikvakantie op Bonaire. 
Allemaal leuke dingen. 
 
Maar van het weekend eerst de duikvaker. Mocht je nog iets zoeken van spullen, info of een 
vakantie. Je kan het er allemaal vinden.  
 
De 1* zijn weer begonnen. Net als de 2*. We wensen ze allemaal veel succes. 
 
Kopij voor de volgende Luchtbel kan ingeleverd worden tot vrijdag 23 februari 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: Gelukkig Nieuw(duik)jaar! 
 
Ook via de Luchtbel wensen we alle DTZ-leden, met allen die ons dierbaar zijn, een Gelukkig 
Nieuw(duik)jaar 2018! 

Een Nieuwjaarsduik! De evenementen-
commissie trakteerde ons bij de start van het 
nieuwe duikjaar op een spetterende 
Nieuwjaarsduik in de Grevelingen op 7 
januari bij Scharendijke. De uitdaging was  
groot: het water was slechts 5 graden, de 
luchttemperatuur 2 graden en er stond een 
stevige bries. Maar we mochten ons 
omkleden en douchen in de verwarmde 
kleedruimte van De Kabbelaar. En wat geeft 
het een kick om het jaar zo te beginnen: als 
je dit kunt, kun je het hele jaar aan! De 
heerlijke erwtensoep na afloop was niet te 
overtreffen. John, John, Betty en Ronald 
hartelijk dank voor dit mooie initiatief! 
 

Op 10 januari zijn Erik T., Kari en Roberto gestart met de opleiding 
voor het 1*-brevet. Je zult merken dat er een nieuwe wereld voor je 
open gaat. Daarnaast gaat binnenkort ook de 2*-opleiding weer van 
start met een tiental deelnemers. Alle duikers in opleiding veel 
succes en bovenal veel duikplezier toegewenst. 
 

Het zal je opgevallen zijn dat het plein bij het 
zwembad ’s avonds vaak vol staat met 
geparkeerde auto’s. Dat is niet de bedoeling, 
onveilig voor de gasten en daarom niet toegestaan. Ook de 
toezichthouders van het parkeerbeheer van de gemeente Vlissingen is dat 
opgevallen en er zijn inmiddels waarschuwingen en mogelijk ook al 
boetes uitgedeeld. Ook een vuller van DTZ vond een waarschuwing onder 
de ruitenwisser van hun auto. Weliswaar kan vullen gezien worden als 
laden/lossen, maar het is niet zeker of de parkeerwachters dat ook zo zien. 
Voor alle zekerheid vragen we als bestuur een of twee ontheffingen van het 
parkeerverbod aan voor DTZ-vullers. Wees voorlopig voorzichtig met het 
parkeren bij onze compressorruimte. Nader bericht volgt. 

 
Op donderdag 22 maart a.s. houden we onze voorjaars-ALV, deze keer 
in het clubgebouw van de Van Dixhoornbrigade. Met het jaarverslag 2017 
blikken we terug op vorig jaar en Harm zal een toelichting geven op de 
vernieuwde opleidingen. We zoeken nog iemand die na de pauze met een 
kleine presentatie zijn/haar duikervaringen met ons wil delen.  
Tijdens de voorjaars-ALV van een even jaar treden voorzitter en 
penningmeester af. De voorzitter is herkiesbaar, maar Rob heeft te kennen 
gegeven, na zes jaar DTZ als penningmeester gediend te hebben, zijn 
taak over te willen dragen. We nodigen ieder uit kandidaten voor te 
stellen of zichzelf te kandideren voor voorzitter en/of 
penningmeester.  
Traditiegetrouw krijgen we weer de kans een DTZ-lid dat zich op een 
bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de overige DTZ-leden te 
onderscheiden: de uitreiking van de Ben-van-Gelder-wisseltrofee. In 
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2017 was Roel de gelukkige. Wie zetten we in 2018 in het zonnetje? Graag je nominatie(s) uiterlijk 
15 maart naar de secretaris.  
 
Noteer de ALV van 22 maart in je agenda en volg Duikteam Zeeland op website en Facebook.  
Graag tot ziens aan de waterrand. 
 
Namens het bestuur,  
 
Dick Hoeksema, voorzitter@duikteamzeeland.nl 
 
 

Wie gaat er mee naar Bonaire? Geef je op! 
 

Inmiddels staan genoteerd: Ronald Stu, Peter & Laura, Frans, Rob P, Marcel & Mathilde, Bianca, 
Chris, Erik V & Arjo, Kees-Jan en Sara, Yolanda, Harm en ondergetekende. Mis je je naam in het 
rijtje en ben je in november 2018 minstens 2* gebrevetteerd, stuur dan uiterlijk 10 februari even 

een mailtje naar 
voorzitter@duikteamzeeland.nl en 
we zetten 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! 
 
Harm Verbeek & Dick Hoeksema 
 

  

mailto:voorzitter@duikteamzeeland.nl
mailto:voorzitter@duikteamzeeland.nl
https://duikeninbeeld.tv/bonaire/
http://www.tourismbonaire.com/duikquiz/
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Van de trainingscommissie 
 
Nieuwe specialisaties aangeboden 
Deze maand begint 2018 en dit jaar biedt weer volop kansen om een specialisatie bij Duikteam 
Zeeland te volgen. De instructeurs hebben bij elkaar gezeten en hebben een hele lijst met 
voorstellen doorgenomen. Hieronder staan de cursussen die we dit jaar willen geven. 

• Harm geeft de DAN cursus voor Basic Life Support eind februari 2018. Deze cursus bestaat 

uit 2 avonden, welke beide gevolgd moeten worden. Als de data vastgesteld zijn volgt nog een 

nadere aankondiging via de mail! 

• Erik geeft op verzoek de specialisatie Droogpak duiken. Er zijn al enkele aanmeldingen, maar 

er kunnen altijd mensen aanschuiven 

• In mei geeft Harm de module Onderwaterbiologie aan de 2* opleiding. Maar anderen kunnen 

natuurlijk aansluiten. Theorie is in mei en de buitenduiken volgen dan in juni. 

• Eind begin september zullen Yolanda en Harm voor de laatste keer de specialisatie Redden 

geven. In het kader van de nieuwe opleidingsstructuur komt deze module te vervallen, dus dit 

is je laatste kans.  

Afgelopen jaar was de buitendag samen met OWV Scaldis een groot succes en deze keer 

zullen we het weer uitbreiden tot een workshop voor iedereen.  

• Frans geeft graag de specialisatie Zoeken en Bergen deze zomer, waarbij per keer (vanwege 

het materiaal) plaats is voor maximaal 2 buddyparen 

• Frans wil dolgraag de specialisatie IJsduiken geven, maar de voorwaarde is wel dat het gaat 

vriezen ! Met al die regen en wind van de laatste dagen is dat nog onzeker. 

• In de zomer wil Erik graag aan de slag met Driftduiken als het weer een beetje goed. 

• Stefan heeft zich inmiddels bekwaamd in de module Nitrox basis – een “must have” voor 

iedere vakantie duiker, die meerdere duiken op meerdere dagen wil maken. 

• En Roel wil aan de slag met de specialisatie Wrakduiken. Ook hiervoor worden de data in 

onderling overleg vastgesteld.  

Geef je op als je één of meerdere specialisaties wilt volgen via 
hoofdinstructeur@duikteamzeeland.nl ! 

 
Graag breiden we ons arsenaal aan modules uit in de komende tijd. Wat dacht je van: zoals:  
Decompressieduiken / Onderwateroriëntatie / Onderwaterarcheologie / Volgelaatsmasker.  
Op dit moment hebben we nog niet voor al deze cursussen een eigen instructeur beschikbaar. 
Maar dit willen we wel gaan uitbreiden of we zoeken een oplossing buiten de vereniging. Geef dus 
door waar je belangstelling voor hebt! 
 
Groetjes van uw hoofdinstructeur, Harm Verbeek 

  

mailto:hoofdinstructeur@duikteamzeeland.nl
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Over duikverzekeringen 
 
N.a.v. een verzoek van een van onze leden om voor een ALV eens iemand uit te nodigen met 
verstand van duikverzekeringen, heb ik de NOB benaderd om iemand daarvoor naar Middelburg af 
te vaardigen. Ik kreeg geen afwijzende reactie, maar tussen de regels door lees je dat men niet 
happig is om dat te doen, omdat immers de informatie via de nieuwe website 
www.onderwatersport.org voor zich spreekt. Een bijkomend aandachtspunt is dat iedere 
verzekeraar, ook die van de NOB, subjectief is en graag een eigen product zal verkopen. Ik denk 
dat Marieke hieronder een goed advies geeft. Maar als er n.a.v. onderstaande nog vragen 
opkomen, laat ze me weten. Misschien kunnen we nog meer duidelijkheid krijgen. 
 
Mijn mailwisseling met Marieke Wiendels van de NOB: 
 
Geachte NOB-medewerker,  
 
N.a.v. de behandeling van een van onze leden in een 
decotank borrelde tijdens onze laatste ledenvergadering het 
verzoek op om voorlichting over mogelijke en gewenste 
verzekeringen voor een duiker. Is het mogelijk dat een NOB-
vertegenwoordiger daar tijdens onze volgende algemene 
ledenvergadering in Middelburg op 22 maart a.s., ’s avonds, 
30- 45 minuten een stukje voorlichting over geeft? 
Uiteraard heb ik al even op de NOB-site gekeken. De aangeboden verzekeringen lijken mij prima 
en voldoende.  Maar er zijn ook andere organisaties die een duikersverzekering aanbieden, zoals 
bijv. DAN. Zijn er argumenten om te kiezen voor een DAN-verzekering i.p.v. die van de NOB? Is er 
iets meer van te zeggen dan dat ieder maar de polisvoorwaarden moet doornemen en dan zelf 
moet kiezen?  
 
Met vriendelijke groet, 
Dick Hoeksema, voorzitter Duikteam Zeeland 
 
Het antwoord van Marieke: 
 
Hallo Dick, 
 
Dank je voor je mail en uitnodiging. Voordat we naar Middelburg komen willen we eerst graag 
kijken of het mogelijk is om op deze manier je van informatie te voorzien. Wellicht is dit al 
verhelderend genoeg voor je! 
De NOB biedt leden twee verschillende verzekeringen aan. Als lid van de NOB ben je automatisch 
verzekerd tegen aansprakelijkheid en ongevallen (inclusief decompressiebehandelingen). Deze 
verzekeringen zijn collectief en zijn onderdeel van het lidmaatschap.  
Ook kun je via de NOB, optioneel, een reisverzekering afsluiten die is gericht op duiken. Een 
annuleringsverzekering is standaard onderdeel van deze verzekering. Deze verzekering is 
uiteraard ook af te sluiten bij andere organisaties zoals DAN. We raden je in eerste instantie toch 
aan om de polisvoorwaarden van de duikreisverzekering door te nemen en deze te vergelijken met 
bijvoorbeeld DAN. Zo kun je een weloverwogen beslissing nemen en kiezen voor een 
duikreisverzekering die pas bij jouw wensen en eisen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marieke Wiendels, Nederlandse Onderwatersport Bond 
www.onderwatersport.org | www.duikspotter.nl 

 

http://www.onderwatersport.org/
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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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Nieuwjaars duik 2018 
 

 
 
7 Januari was de eerste zondag in het nieuwe jaar. Zo lang na Nieuwjaarsdag zal het niet meer 
worden als we de traditie voortzetten. Er is alle reden voor om dat te doen, zeker weten. 
Het is altijd spannend wat voor weer het wordt als men een evenement in de winter plant. De 
eerste week van het jaar was voornamelijk grijs met regen, wind  en net boven nul. Zondag was er 
een lekker zonnetje maar met een snijdend koude noordoostelijke wind Bfr. 5 a 6. 
Gevoelstemperatuur…-6 gr. C. 
De dagen voor het evenement passeerde een aantal what’s app. berichtjes van deelnemers en 
afzeggers. Helaas moest een van de organisators verstek laten gaan i.v.m. ziekte.   
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We waren met zes nat-pak duikers (De bikkels: Dick, Bert, John, Mathilde + Marcel, Yolanda, ) en 
een droog pak duiker. We werden ondersteund door Chris, …….., Frans en Veronica en hond, 
Betty, Rob, Eric en John (De soepman). 
 

De topper was wel de beschikbaarheid van de 
warme, wind vrije omkleed ruimte van de 
Kabbelaar. Prima georganiseerd! Er waren al snel 
vrijwillige deur en sleutel bewaarders om de 
duikers in en uit te laten. De uitdaging werd zo 
nog draaglijk ook.  
Dick en ondergetekende kwamen als laatste bij 
de groep aan want we waren naar de pier 
gelopen en zij stonden bij het strandje nabij de 
starttoren te wachten. Nou ja… we waren lekker 
warm gelopen zal ik maar zeggen. 
De geplande onderwater route was naar 7 meter 
diepte en links af (richting west ) en theoretisch 
moeten we dan bij de bollen uitkomen. Dat is een 
lekker stuk , ik schat  200 meter v.v.) flapperen, 
goed voor de bloedsomloop, houdt je warm.    
 
Het was echt winter onderwater, zakpijpen en 
oesters afgedekt  met een laagje stof , net grijze 
sneeuw. Weinig beweging, wat krabjes en een 
zeenaald. Ons zeeuws rif, “De bollen”  was dun 
bevolkt.  Hier en daar zagen we een Noordzee 
krab en een enkele kreeft.  Mijn nobele daad van 
deze duik was dat ik een steen heb verwijderd die 
met opzet voor de enige uitgang lag. De kreeft 
kan weer op jacht. 
 
 

Ik moet zeggen dat  mijn natpak duikende buddy Dick  zich tot einde van de 30+ minuten durende 
duik geen teken van koude heeft gegeven.  Alleen zijn vingers waren bijna versteend. Och. men 
moet wat over hebben voor deze speciale erkenning als bikkel. We waren zelfs niet de laatsten die 
eruit kwamen, dat waren natuurlijk Bert en John! 
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Het omkleden was een gezellige bezigheid, de warme douches een hemelse ervaring en de 
erwten soep met een praatje in de zon een prima afsluiting. 

 
Bedankt organisatie, mag het een traditie blijven??! 
 
Henk Betlem 
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Kaapverdië 
 
In december 2017 bevond ik mij met Margot, mijn vrouw, op de Kaapverdische eilanden. Duiken zit 
er voor mij in principe niet meer in, maar natuurlijk speelt dat na 42 jaar nog wel in mijn 
achterhoofd. We bezochten twee eilanden, waaronder het eiland São Vicente. In de haven in 
Mindelo bleek er tot mijn verrassing een commerciële duikonderneming te zijn, die (duik)-tochten 
organiseerde rond het eiland. Dit in een zee die rijk is aan vis en voor mij getuigd daar de vismarkt 
van. 

 
En deze zijn ook niet verkeerd. 
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Het zeeleven rond de eilanden is een stuk rijker en gevarieerder dan het leven op het land. In de 
oceaan zwemmen 17 soorten walvis- en dolfijnsoorten, waaronder potvissen, blauwe vinvissen, 
Indische grienden, witlipdolfijnen etc.  De meeste soorten zijn seizoen gebonden. Bijzonder is de 
bultrugwalvis. Een populatie van enkele honderden zwemt ieder jaar vanuit de Noordelijke IJszee 
naar Kaapverdië om zich daar voort te planten, vooral ten westen en ten zuiden van Boa Vista en 
Sal. De piek op de paaigronden zijn in maart en april. Tussen mei en oktober leggen duizenden 
karetschildpadden hun eieren op de Kaapverdische stranden, vooral op Boa Vista. Rond de 
koraalformaties behoren barracuda’s en murenen tot de opvallendste vissoorten, je kunt in enkele 
ondiepere baaien verpleegstershaaien tegenkomen en in de oceaan bij de eilanden zwemmen 
tonijn, tonijn zwaardvis, marlijn en diverse haaiensoorten rond.  
 

 
 
Ik voor mij beperkte me tot het bovenwatergebeuren en na enkele dagen op São Vincente (verder 
een kaal eiland) voer in een uurtje naar Santo Antão. Daar heb ik prachtige wandelingen gemaakt 
in een haast tropische vallei en langs hoge in de rotsen uitgehouwen “wandel”-paden.  
Hoogtevrees past daar niet bij, een goede conditie wel. 
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Het zijn bijzondere eilanden en dat er aan duiken gedacht wordt blijkt wel uit de afbeelding. 
 

 
 
Je ziet het duiken doen ze ook boven water en de schildpadden komen zelfs uit de muur. 
 

 
 
Wij hebben geboekt bij https://www.naar-kaapverdische-eilanden.nl/kaapverdie/ De beheerder van 
dit kleine reisbureau is Joshua, die een Kaapverdische vrouw heeft en reizen op maat maakt. Voor 
ons betekende dat, dat we op ons verzoek bij de Kaapverdische bevolking B&B kregen en onze 
koffers van accommodatie naar accommodatie werden gebracht, terwijl wij ons op de wandelen 
konden richten. 
 
Paul Poland 
 

  

https://www.naar-kaapverdische-eilanden.nl/kaapverdie/
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Beste mededuikers, 
Zoals jullie weten – of misschien voor het eerst gehoord hebben bij de laatste Algemene 
Ledenvergadering – ben ik al enkele jaren de vertrouwenscontactpersoon van Duikteam Zeeland. 
Ik ben in die rol nog niet benaderd en dat beschouw ik als positief. Hopelijk hebben wij een sfeer 
binnen de club gecreëerd, waarin iedereen zich sociaal veilig voelt. Misschien is er wel eens iets 
gebeurd wat je als ongewenst gedrag hebt ervaren, maar voelde je je stevig genoeg om de 
persoon in kwestie aan te spreken of het via het bestuur snel uit de wereld te helpen. Dat zou mooi 
zijn. Maar het kan ook zijn, dat je best eens op je tanden hebt moeten bijten bij een gebeurtenis, 
maar je niet goed wist bij wie je terecht kon voor steun of bemiddeling. Weet dan nu: dan mag je 
mij benaderen. 
Ik heb afgelopen zomer tijdens een cursus VertrouwensContactPersoon van de NOC-NSF geleerd 
dat er een verschil is tussen vertrouwensCONTACTpersoon en vertrouwenspersoon. Ik ben 
contactpersoon. Dat betekent dat ik je altijd kan aanhoren en adviseren, maar ik zal niet snel in de 
actieve bemiddelingsrol schieten. Dat wordt mij ook stevig afgeraden, want ik ben immers zelf ook 
lid van de club en ook een eventuele tegenpartij moet kunnen rekenen op mijn onafhankelijkheid. 
Toch denk ik dat ik wel iets voor je zou kunnen doen, bijvoorbeeld door iets bij het bestuur aan de 
orde te brengen zonder jouw naam erbij te vermelden. Of door je door te verwijzen naar 
professionele vertrouwenspersonen bij de NOB of bij de NOC-NSF. Of gewoon, door te luisteren 
en feedback te geven op de situatie, als je daar behoefte aan hebt. 
 
Afgelopen ledenvergadering ben ik kort ingegaan op drie mogelijke situaties. 
1. Stel dat er iets gebeurt waarbij je je niet prettig voelt, dan kun je natuurlijk altijd tot iemand van 

het bestuur wenden. Het bestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de club, dus 

ook voor de sociale veiligheid. 

 
 

2. Stel dat je dat liever niet doet. Bijvoorbeeld omdat je niet wil dat binnen het bestuur bekend 

wordt dat jij een probleem ervaart. Dan kun je mij benaderen, ik zal sowieso luisteren en 

meedenken en we kunnen samen kijken hoe we het bestuur op de hoogte brengen. Ik kan het 

bijvoorbeeld zonder jouw naam te noemen aan het bestuur vertellen. Niets laten weten aan het 

bestuur, zou overigens niet zo netjes zijn. Dan zal er ook niet zo snel iets veranderen binnen 

de club. 
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3. Het kan natuurlijk ook zijn, dat het allemaal echt niet zo eenvoudig ligt. Dan kan ik 

ruggenspraak houden met de vertrouwenscontactpersoon van de NOB. En je eventueel 

doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon sport van de NOC-NSF. Deze mensen zijn 

opgeleide en ervaren hulpverleners. Misschien dat het een beetje overdreven voelt om die erbij 

te halen, maar aan de andere kant: “waarom niet?” Zij zijn geen lid van jouw netwerk, je hebt 

niets te verliezen. En wel wat te winnen. We willen immers allemaal dat we het leuk hebben 

binnen de club. 

 

 
 

Persoonlijk ben ik op de cursusdag in september best geschrokken van wat er bij andere 
sportclubs allemaal al eens gepasseerd was. We hebben net maandenlang de #MeToo-discussie 
gehad, dus je kunt je er vast wel een beeld van vormen. Maar het gaat niet alleen om seksueel 
grensoverschrijdend gedrag, het kan ook gaan om pesten of sociale uitsluiting (wel of niet m.b.v. 
social media) of om agressie. Als er kinderen bij betrokken zijn, of er is – zoals in de topsport – een 
sterke machtsverhouding, wordt het allemaal nog een stuk schrijnender…  
“Gelukkig”, dacht ik, “zijn wij bij DTZ volwassen of bijna volwassen en duiken we recreatief.” Als 
het goed is, voelt niemand druk om iets tegen zijn/haar wil te doen. Dat zit al in de 1*- opleiding: 
ten behoeve van je eigen veiligheid moet je altijd ‘nee’ durven zeggen als je iets niet wilt of durft. 
Nee is nee, als het gaat om het duiken, maar ook in de sociale omgang.  
Hopelijk ben ik niet te naïef en is mijn positieve gevoel over de sfeer op de club juist. Zo niet, blijf 
er niet mee zitten. En laten we er met zijn allen voor zorgen dat iemand zich altijd veilig genoeg 
voelt om iets aan de orde te brengen.  
 
Bianca de Vlieger 
vertrouwenspersoon@duikteamzeeland.nl 
tel. 06-10926171 
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Verjaardagen 

Januari 
 
12 Paul Poland  
23 Margit Wouterse 
25 Marian Roos-Van Der Mast 
28 Marco Collignon 
 

Februari 
 
11 Harm Verbeek 
19 Ronald Roes 
 

 
Allen van harte gefeliciteerd! 
  

 

 
Specialisatie Droogpak duiken 
 
Beste leden, 
Binnen kort wil ik de specialisatie Droogpak duiken gaan geven dus wil je mee dan geef je dan op 
bij mij. 
 
Opgave via: veerhoek123@kpnmail.nl 
 
 
Groeten Erik Veerhoek. 
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Duikbeurzen 
 

 
 
Duikvaker 2018   3 – 4 februari 2018 
 
Duikbeurs Antwerpen   17 – 18 maart 2018 
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DUIKTIEN terug van weggeweest! 
 
Onder de “jongere” instructeurs bleek het al geen algemeen bekend fenomeen meer te zijn en dat 
zal ook wel zo zijn voor andere nieuwe leden: 
We gaan weer een DUIKTIEN organiseren in het zwembad op woensdag 14 maart a.s. (beide 
zwembaduren). 
 
Maar wat is DUIKTIEN nu eigenlijk? 
Het is echt een fenomeen, waarbij behendigheid, inzicht en organisatievermogen noodzakelijk zijn, 
naast sociaal gedrag en een dosis humor 
In het zwembad zullen we met alle aanwezigen verschillende behendigheidsspelen uitvoeren in 
gemengde teams. En hierbij zijn natuurlijk punten te verzamelen. 
En dankzij een uiterst correcte jurering volgt er dan een winnaar, die de brozen snorkel voor een 
jaar mee naar huis mag nemen.  
 
De Trainings- en Opleidingscommissie zorgt voor de organisatie en aan jullie allemaal de oproep 
om te komen! De onderstaande foto’s zijn van internet…. 
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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: 
3.1. is opgeleid door de materiaalcommissaris 
3.2. 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 

3.3. uiterlijk 1 juli 2017 in het bezit is van Nitrox-basis 
3.4. alleen vult met nitrox als hij-/zijzelf én de ontvanger (én evt. zijn/haar gemachtigd medelid) in 

bezit is van Nitrox-basis 
3.5. dit reglement volgt en voor akkoord heeft ondertekend. 
4. Het is een lid niet toegestaan de sleutel aan een ander te geven of uit te lenen. 
5. Het delen van een sleutel is enkel toegestaan met toestemming van het bestuur. 
6. Na (een) vulling(en) met nitrox parafeert de ontvanger (of het gemachtigde medelid, naam 

vermelden bij opmerkingen) voor een ontvangst conform dit vulreglement. 
7. 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. 

8. Als een vuller een onregelmatigheid aan een duikfles constateert, mag hij/zij weigeren de 
betreffende fles te vullen. 

9. Voor de vullers zijn 18 sleutels beschikbaar, die door de materiaalcommissaris verstrek worden 
op volgorde van aanvraag. Aan het eind van elk kalenderjaar worden sleutelgebruik en –
verdeling door het bestuur geëvalueerd en bijgesteld. 

10. Bij constatering van het niet naleven van de regels kan de sleutel per direct worden ingenomen. 
 
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 materiaal-
commissaris 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-
basisbrevet te tonen aan de vuller. 

 
Namens het bestuur, de materiaalcommissaris 
E  materiaalcommissaris@duikteamzeeland.nl / T  06 51188753 
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Vullijst Compressor   
 
Beste leden, ook in 2018 hopen wij dat jullie weer veel gebruik te gaan maken van onze 
compressor voor lekkere verst lucht of nitrox! 
De vullers staan tot jullie beschikking om je fles te vullen. 
Onderstaande 10 vullers mogen zowel perslucht als nitrox voor jullie vullen: 
 

Christiaan Sauer 06-11913112 Betty van den Berg 06-50599677 

Leon Joosse 06-10975846 Yolanda de Jong 0118-853116 

Ronald Sturm 06-10367384 Frans Spoor 06-21618575 

Ronald Stadhouders 0113-612441 Henk Betlem 06-12700753 

Marco Collignon 06-10030932 Rob Plasse 06-51555587 

 
De volgende vullers mogen alleen perslucht vullen dit zijn: 
 

Mario de Wever 0118-471410 Peter de Groot 06-46158493 

Marian Roos 06-51919212 Laura Carbo 06-49021659 

Harm Verbeek 06-52688240 Bert Kogeler 06-55816289 

 
Zelf ben ik er natuurlijk ook nog om te vullen. 
Dus wil je de flessen gevuld hebben neem contact op met je favoriete vuller en maak leuke en 
veilige duiken dit jaar. 
 
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, Betty van den Berg 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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