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Van de redactie 
Dit is de eerste luchtbel van het jaar 2018. De foto op de voorkant is gemaakt door Roel van der 
Mast. Lees verder in de Luchtbel zijn verhaal achter deze foto. Zin in een winters duikje. Informeer 
waar je het beste kunt duiken. De doorgewinterde duikers weten waar het geregeld goed zicht is. 
 
De 1* zijn weer begonnen. Net als de 2*. We wensen ze allemaal veel succes. 
 
Let op Duiktien komt er weer aan….. Woensdag 14 maart! 
 
Wil je meer te weten komen over het onderwater leven, ga dan naar de Landelijke Anemoondag 
op 17 maart. Erg leerzaam en leuk om het onderwater leven te ontdekken, die je nog nog niet 
eerder gezien hebt. Het maakt je duiken interessant om te zoeken. 
 
Kopij voor de volgende Luchtbel kan ingeleverd worden tot vrijdag 23 maart 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 het bestuur: penningmeester gezocht 
 
Op donderdag 22 maart a.s., 20.00 uur, houden we onze jaarlijkse voorjaars-ALV, voor het eerst 
nu in het clubgebouw van de Van Dixhoornbrigade. Komt allen! 
 

We nodigen ieder uit kandidaten voor te stellen of 
zichzelf te kandideren voor voorzitter en/of 
penningmeester. De voorzitter is herkiesbaar. Rob Plasse 
heeft te kennen gegeven, na zes jaar penning-
meesterschap, zijn taak over te willen dragen. Met name 
horen we dus graag wie bereid is in onze penningen te 
duiken. Rob heeft de taak van penningmeester zo 
georganiseerd dat deze gemiddeld slechts 3 klokuren per 
maand kost, inclusief de tweemaandelijkse 
bestuursvergadering. Dat valt mee hé? We zijn natuurlijk 
maar een klein clubje, deze taak is dus goed te doen en 
geeft bovendien veel voldoening. Wie neemt de 
handschoen op? Meld je bij de secretaris. Rob geeft je 

graag vrijblijvend een toelichting op wat het penningmeesterschap inhoudt. 
 
Wie vinden we dat hij/zij in 2018 in aanmerking komt voor de Ben-van-Gelder-
wisseltrofee? Wie heeft zich het meest op bijzondere wijze verdienstelijk gemaakt 
voor de overige DTZ-leden? In 2017 was Roel de gelukkige. Graag je 
beargumenteerde nominatie(s) uiterlijk 15 maart naar de secretaris.  
 
Vóór de pauze komt het jaarverslag 2017 aan de orde en zal Harm Verbeek zal een 
toelichting geven op de vernieuwde opleidingen.  
 
De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij te gast! 
Voor na de pauze hebben we een heel bijzondere gast. Bij ieder zal de KNRM bekend 
zijn als redder van schipbreukelingen. Tegenwoordig wordt de KNRM in toenemende 
mate ingezet bij het redden van duikers in nood. Bij de training daarvoor zijn ook DTZ-
leden betrokken. Een vertegenwoordiger van de KNRM is bereid gevonden een 
presentatie geven over de betekenis van onze nationale reddingmaatschappij voor de duiksport. 
Belangrijke vraag is natuurlijk hoe we zoveel mogelijk kunnen voorkomen dat de KNRM voor ons 
in actie moet komen. 



 

De Luchtbel CLUBKRANT – 42e jaargang, nr. 2, februari 2018 

 De komende weken staan er veel interessante duikzaken op de rol. Een greep uit de agenda: 
- voor zaterdag 24/2 organiseert de evenementencommissie een duikexcursie naar Nemo 33 bij 
Brussel; uiteraard binnenkort een verslagje in ons lijfblad 
- op de maandagen 5/3 en 12/3 de cursus Basic Life Support o.l.v. Harm Verbeek in het clubhuis 
van de Van Dixhoornbrigade, zie de DTZ-mail van 13 februari 
- dinsdag 6/3 periodiek overleg besturen Dolfijn-DTZ 
- op woensdag 14/3 wordt het weer dollen in een door de TOC verzorgde Duiktien, zie de vorige 
Luchtbel 
- op zaterdag 17/3 is er weer een Landelijke Anemoon Dag in Tiel, voor ieder die zich wil 
verdiepen in het onderwaterleven, zie voor meer informatie elders in deze Luchtbel. 
 
Ondertussen duiken de bikkels gewoon door, zelfs in natpak. Er valt ook in het nog koude water 
veel te zien. Onderstaande foto’s zijn van Bert Timmer, gemaakt bij de Zeelandbrug op zondag 
18/2.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duikteam Zeeland, never a dull moment! Volg ons op website en Facebook. Graag tot ziens aan 
de waterrand en natuurlijk in de ALV van 22 maart a.s. 
 
Namens het bestuur,  
 
Dick Hoeksema, voorzitter@duikteamzeeland.nl 
 
 

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. 

mailto:voorzitter@duikteamzeeland.nl
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• 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 

 

Duikbeurzen 
 
Duikbeurs Antwerpen  
 17 – 18 maart 2018 
https://www.belgiandivingfair.com/ 
 

 

  

mailto:hoofdinstructeur@duikteamzeeland.nl
https://www.belgiandivingfair.com/
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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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’s Winters duiken. Natuurlijk. 
 
Zaterdag 24 februari. Winterse omstandigheden. Buiten is het rond het vriespunt, felle zon, straffe 
oosten wind kracht 4 tot 5 en binnen rammelt de app. Condities die op één puntje na, en dat is de 
harde wind, optimaal zijn. Onze door gewinterde onderwater fotografen beginnen onderling te 
polsen of er nog gedoken wordt dit weekend en waar.  
 
Nu is het de laatste weken bar en boos qua zicht in zowel de Oosterschelde en Grevelingenmeer. 
Dat hebben we kunnen lezen van diverse duikers die toch een poging hebben gewaagd. Zelf heb 
ik me een keer laten overhalen om in de Grevelingen te plonzen maar het liep uit op een flinke 
teleurstelling. Had ik kunnen weten. Zonde want je legt toch een aantal kilometers af en voor een 
enkele duik ben je toch gauw 4 uur onder de pannen en om enkel van de meegenomen koffie op 
de parkeerplaat te genieten is ook zo wat om dit allemaal te organiseren. Neem daar de harde 
oosten wind eens bij dan moet je toch wel een bere goede stek hebben wil je gaan duiken. Maar 
ze zijn er wel!  
 
Wat bepaald nu mijn keuze van go or no go?  
 
Belangrijk is dat duiken in de winter je echt iets 
moet bieden of anders blijf ik net zo goed thuis. Te 
veel rompslomp als het toch niets gaat worden. 
Bij elke duik kijk ik naar de windrichting. Hiervoor 
raad ik www.opentopo.nl aan om op deze kaart te 
kijken welke plek het beste ligt. De duikstek moet 
sowieso wind aflandig zijn. Hierdoor is de kans op 
helder water het grootst. Mooie voorbeelden zijn, 
terwijl het toch dik windkracht 6 woei, Zilveren 
Schor. De hoge bomen aan de oever stonden 
garant voor meters spiegelvlak Veerse meer. 
Hierdoor is het niet alleen prettig te water te gaan 
maar het licht dringt ook diep door. Op deze kaart 
van opentopo.nl zie je trouwens ook de diepte 
lijnen lopen. Mocht het voorgaande dagen nu flink geregend hebben dan wordt dit regenwater op 
het Veerse meer geloosd. Dit water kan enkel via de Katse Heule worden afgevoerd. Duikstekken 
kies je dan nabij de Veerse dam. 
 
Ten 2e lijkt het me niet onbelangrijk om de omkleedplek te beoordelen of deze vol op de wind 
staat. Als je nergens achter kunt schuilen dan is het een crime om om te kleden. Over nat duiken 
in deze periode nog maar niet te spreken. Je auto kan bv fungeren als windscherm maar neem je 
nou de Kattendijkse dijk waar je parallel aan de straat parkeert is nog steeds suboptimaal. Want 
dan sta je alsnog op de wind. Deze plek kan je dan mijn inziens ook skippen. 
 
Wat zeker niet onbelangrijk is is bekijken hoe ver je van open water zit. Ik bedoel hiermee hoe ver 
zit je van de Noordzee of de Oosterschelde af. Op deze 2 wateren is het zicht nu niet al te best. 
Door de getijde werking stroomt er door sluizen te veel van dit troebele wateren binnen. Mijn 
inziens heeft het weinig zin om hier in de buurt te gaan duiken of je moet wel heeeel veel zin 
hebben nat te worden zonder optimale omstandigheden. 
 
Als je bovenstaande in deze winterse periode meeneemt in je duikplanning dan komt het Veerse 
meer er best goed af. Wat krijg je er voor terug? Sowieso al weinig duikers, 360 graden oever, 
beschutting, meestal vergenoeg van een (spui)sluis ontzettend helder water zonder bloei dus zicht 
tot ver boven de 7 meter. Voor mij de periode om er volop van te gaan genieten. 

http://www.opentopo.nl/
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Overvallen onder water.. 
 
Zo hebben we afgelopen zondag met temperaturen 
rond het vriespunt en weer die straffe wind een 
plekje gezocht aan het Veerse meer. Dit maal de 
veersteiger in Kamperland. Bekend om zijn kreeften 
kolonie, veersteiger met zijn indrukwekkend vakwerk 
onder water en wellicht ook bekend van de 
fietsenhandel daar onderaan de steiger .. 
 
Met zijn drieën zijn we te water gegaan en daar 
ieders zijn weegs. 2 fotografen en een spotter. Gaaf 
want op het moment dat ik bij de kolonie lag, de 
oude kreeften bewogen zich sowieso al traag maar 
met deze koud waren helemaal niet vooruit te 
branden leek wel, kwam de spotter voorbij. Dat is 
mooi want als deze als model gaat fungeren dan 
geeft dat wat verhoudingen/dimensie in de foto. En 
zo hebben we heel wat foto’s kunnen schieten.  
 
Op de terugweg werden we min of meer overvallen. 
Nou ligt daar genoeg zooi op de bodem maar nu 
kwam daar, naar het eerst leek, een vuilniszak bij. 
Maar bij goed kijken was het een reusachtige platvis. 
Niet zomaar een scharretje of tong! Wat een joekel!  

 
 
 
 
Zeker 70 bij 50cm. Ik pak mijn camera en schiet 
eerst wat foto’s om vast te leggen wat we gezien 
hebben voor deze weg zou zwemmen. Dit zonder te 
kijken naar de kwaliteit van de foto. Opnieuw heeft 
het kersverse model positie genomen achter de wat 
later bleek en griet te zijn. Niet echt zeldzaam in de 
Nederlandse wateren maar je moet ze maar net 
tegenkomen. En dat geluk hadden we. 50 minuten 
later zat het duikfeest erop en met een brede grijns 
het water verlaten. Op naar de koffietafel die op een 
smalle strook aan de waterlijn was opgesteld. Een 
prima plekje uit de wind en de met de zon die al 
aardig kracht heeft een aangenaam verpozen. Wat 
een dag. Ik denk dat onderstaande foto’s hier wel 
getuigen van zijn.  
 
De frisse temperatuur die blijft. Maar dat is emotie. 
Dat kun je uitschakelen … wordt beweerd.. 
 
Suc6 en tot aan de waterkant!  
Roel van der Mast  
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Een funduik in NEMO33 
 
Onze zuiderburen hebben de naam graag diep te 
duiken. Het schijnt zelfs bij hun duikopleiding te horen. 
Het zal dan ook geen verwondering wekken dat het 
diepste overdekte zwembad ter wereld in België te 
vinden is: NEMO33 in Brussel. En dat dat zwembad zich 
uitstekend leent voor het maken van een diepe duik. Het 
getal 33 in de naam staat zowel voor de temperatuur, 
het water is 33 graden, als voor de diepte, de koker 
linksachter is 33 meter diep. 
 
De uitnodiging van de evenementencommissie kwam op 
een goed moment. Op 2 februari, met uitzicht op een steeds 
strengere nachtvorst, viel de uitnodiging van Ronald Sturm 
in de DTZ-mailbox: “Wie gaat er op 24 februari mee naar 
NEMO33?” Een prima idee. Dat wilde ik wel eens 
meemaken.  
 
Om 13.00 uur vertrokken we van de Mac: John Carver, 
Yolanda de Jong, Leo Pancras (chauffeur), Rob Plasse 
(chauffeur), Ronald Sturm, Erik Veerhoek en ondergetekende. Helaas was ik als laatste 

gearriveerd en dat heeft consequenties… In de 
bagage p.p. slechts zwemkleding, een duikbril, 
vinnen en evt. een duikcomputer. De rest krijg je te 
leen van het zwembad. Met een vertraging van een 
half uur op de ring van Antwerpen, stonden we om 
15.00 uur al aan de balie van het zwembad. Tijd 
genoeg voor de afhandeling van wat papierwerk en 
de inleg van € 25,- p.p.. Om 15.45 uur werden we 
met een scheepsbel uitgenodigd de trap naar de 
kleedruimte te nemen.  
 

 
Om 16.00 uur mochten we na een korte briefing 
een tiental minuten wennen aan het warme 
water. Vervolgens was het tijd ons op te tuigen. 
Dankzij de relatief zware duikfles en het 
ontbreken van duikpak bleek een loodgordel 
overbodig, een garantie voor een optimale 
bewegingsvrijheid. Met zo’n 30 mensen daalden 
we af in het glasheldere water. Eerst via een 
plateau van 2,5 meter diep naar een bassin van 
10 meter. Vervolgens weer omhoog naar een 
tussenplateau op 5 meter met een 
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onderwaterhuis, dat helaas gesloten was, en drie luchthoudende ruimtes 
waar je desgewenst even op adem kunt komen.  
 
Vervolgens door naar de koker van 33 meter. Een geweldige stroom 
opstijgende luchtbellen maakte duidelijk dat zeker een vijftiental duikers 
je in de afdaling was voorgegaan. De vele luchtbellen zorgden voor een 
verkwikkende massage, maar maakten het lastig in het midden van de 
koker af te dalen. Langs de randen ging dat beter en een paar minuten 
later zat je op de bodem van de put. Enerzijds het dieptepunt van de 
duik, anderzijds het hoogtepunt, want hiervoor waren we immers naar 
NEMO33 gekomen!? Omhoog kijkend kon je in het tegenlicht van enkele 
krachtige lampen genieten van een prachtig schouwspel van 
luchtbelletjes en silhouetten van duikers. Prachtig! Een perfecte plek om 
enige minuten door te brengen, maar ook weer niet te lang om te 
vermijden dat je in deco zou komen.  
 

Weer terug op 10 meter bieden de 
ramen de kans naar buiten te kijken. 
Een unieke gelegenheid om te ervaren 
hoe een vis in een aquarium zich moet voelen. Een andere 
uitdaging is het onderwater lezen van een aan de wanden 
opgehangen stripverhaal met Franstalige teksten. Gelukkig zijn de 
plaatjes genummerd, zodat je niet het risico loopt de draad kwijt te 
raken.   
 
Om 16.55 uur gaf het knipperen van de lampen aan dat het feest 
afgelopen was. Om 17.15 uur zaten we weer aangekleed in het 
restaurant ons logboek in te vullen en zorgden we met een vette 
stempelafdruk van NEMO33 voor een bekroning van onze diepe 
duik.  
 
Inmiddels was 
de eettafel voor 
ons gedekt en 
konden we 
bestellen. Het 
welverdiende 
etentje, met 

door de ramen uitzicht op nog duikende duikers, 
smaakte uitstekend. De terugreis verliep 
voorspoedig, zonder vertraging. Ca. 21.00 uur 
was ieder weer thuis, met de beelden van een 
geslaagde funduik nog op het netvlies. Dank 
voor de organisatie Ronald! 
 
Dick Hoeksema, met ook foto’s van Yolanda de 
Jong, Rob Plasse, Erik Veerhoek en de barman  
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LANDELIJKE ANEMOON DAG op 17 maart 2018 
 
Datum: zaterdag 17 maart 2018 
 
Vanaf: 10:00 uur. Het programma start om 10:30. 
 
Bijdrage in de kosten: 9,50 euro. Inbegrepen zijn geprinte zoekkaarten, uitgebreide buffet-lunch 
(ook voor vegetariërs) en een afsluitingsborrel. Daarnaast is de hele dag thee en koffie gratis.  
 
Locatie: RSG Lingecollege,  Heiligestraat 78, 4001 DN, Tiel 
 
Parkeren: gratis 
  
Hoe kan ik me aanmelden? 
Aanmelden kan alleen via het aanmeldingsformulier 
  
Voor wie is de ANEMOON-dag? 
De Landelijke ANEMOON-dag is dé dag voor alle natuurliefhebbers die duikend waarnemingen 
doen, strand-aanspoelsel tellen of weekdieren inventariseren. Ook als je dit nog niet doet maar wel 
overweegt, is deze dag dé kans om je te laten informeren over: 
wieren, sponzen, kwallen, bloemdieren,weekdieren, kreeftachtigen, stekelhuidigen, zakpijpen, 
mosdiertjes, vissen enzovoort.... 
projecten van Stichting ANEMOON met o.a. duikers, strandbezoekers en weekdierliefhebbers 
het doorgeven van waarnemingen via ANEMOON-portalen en formulieren 
resultaten behaald met de vrijwilligersprojecten van Stichting ANEMOON 
  
Wat is er te doen? 
Op deze dag kun je lezingen bezoeken en meedoen aan workshops. 
Op het ANEMOON-plein wordt uitgebreid informatie gegeven over ANEMOON-projecten, het 
(elektronisch) doorgeven van waarnemingen en resultaten. 
Lezingen en workshops zijn er zowel voor beginners als voor gevorderde waarnemers. 
Kijk voor fotoverslag over de vorige ANEMOON-dag in onze nieuwsbrief  Zoekbeeld. 
  
Gaat het alleen om Nederlandse soorten? 
Het gaat om Nederlandse soorten en dus ook om soorten van Caribisch Nederland. 
  
Wat staat er precies op het programma? 
Je kunt zelf het programma samenstellen door op het juiste moment in het juiste lokaal te zijn. Wat 
er in elk lokaal precies op het programma staat wordt in februari 2018 bekend gemaakt via deze 
webpagina.  
  
Heb je nog vragen? 
Mail naar: anemoon@cistron.nl 
  
 
 

http://www.anemoon.org/anemoon-dag
http://www.anemoon.org/publicaties/artikelen?Command=Core_Download&EntryId=898
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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. 
1. Het is een lid niet toegestaan de sleutel aan een ander te geven of uit te lenen. 
2. Het delen van een sleutel is enkel toegestaan met toestemming van het bestuur. 
3. Na (een) vulling(en) met nitrox parafeert de ontvanger (of het gemachtigde medelid, naam 

vermelden bij opmerkingen) voor een ontvangst conform dit vulreglement. 
4. 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. 

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

6. 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. 

7. 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 

  

mailto:materiaalcommissaris@duikteamzeeland.nl
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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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Verjaardagen 

Maart 
1 Wilna Meliefste 
3 Chris de Mooij 
3 Weronika Rost 
5 Madelon van der Maas 
6 Marijn Bilterijst 
10 Marjon Both 
13 Bianca de Vlieger 
15 Mathilde Matthijsse 
15 Luuk van der Heijden 
 

Allen van harte gefeliciteerd! 
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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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