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Van de redactie 
 
De foto op de voorpagina is van Mathilde Mathijsse. Ze heeft samen met Jeroen de Maat de 
cursus Visportret in Todi van Ron Offermans gevolgd. We hopen natuurlijk in de toekomst van 
beide onderwater fotografen mooie plaatjes te ontvangen van vissen. 

De 1* en 2* cursisten gaan weer naar buiten. De watertemperatuur is nog erg koud. We zijn 
benieuwd hoe ze de eerste keer buiten duiken hebben ervaren. 

Kopij voor de volgende Luchtbel kan ingeleverd worden tot vrijdag 25 mei 2018 via 
luchtbel@duikteamzeeland.nl. 
   
Veel duikplezier! 
 
Marian Roos, Yolanda de Jong en Betty van den Berg 

  

mailto:luchtbel@duikteamzeeland.nl


 

De Luchtbel CLUBKRANT – 42e jaargang, nr. 3, maart 2018 

Van het bestuur: alle posten bezet! 
 
Het is voor het bestuur altijd weer een opluchting als we na een 
voorjaars-ALV zonder vacatures verder kunnen. Het is ook deze 
keer weer gelukt. Ronald Sturm volgt Rob Plasse op als 
penningmeester, Bianca de Vlieger neemt de taak van Marjon Both 
over in Treur en Jubel en Marcel Jobse schuift in plaats van Bianca 
de Vlieger aan bij Kees-Jan Lastdrager in de kascommissie. Rob, 
Marjon en Bianca, heel veel dank voor jullie inzet. Ronald, Bianca en 
Marcel heel veel succes met jullie nieuwe uitdaging.  

 
Een van de hoogtepunten van de voorjaars-ALV is altijd weer 
de uitreiking van de Ben-van-Gelderwisseltrofee. Wie zou 
zich voldoende bijzonder verdienstelijk gemaakt hebben voor de 
overige DTZ-leden om deze eervolle onderscheiding van Roel 
van der Mast 
over te nemen? 
Twee leden 
waren er 
genomineerd, 
allebei 

inderdaad onderscheidingswaardig, maar de een 
net iets meer dan de ander. De gelukkige voor het 
komende jaar is Betty van den Berg, voor haar 
brede inzet. Met enthousiasme en grote toewijding 
vervult ze haar taken van mentor, trainer, 
Luchtbelredacteur, lid evenementencommissie en 
onderwaterarcheologe. Betty proficiat! Op onze 
Facebookpagina is te zien dat de trofee al een 
goed plaatsje heeft gekregen. 
 
Enkele weken geleden viel het ‘Rapport van de 
Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en 
misbruik in de sport’ in onze postbus. Naar 
aanleiding van de recente verontrustende 
berichten over grensoverschrijdend gedrag heeft 
NOC*NSF een onafhankelijke commissie van drie 
leden ingesteld om nader onderzoek te doen. De 
resultaten van het onderzoek zijn verontrustend. 
Maar liefst 15% van de vrouwen die als kind al 
aan sport deden kreeg ooit te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag, dat geldt voor 8% 
van de mannen. Het komt in de topsport meer voor dan bij recreatief sporten, maar het wordt 
gemeld in alle vormen van sport.  

Samen zullen we ervoor moeten waken dat er binnen de 
cultuur van onze club voor seksuele intimidatie en 
misbruik geen plaats is. Dergelijk grensoverschrijdend 
gedrag beschadigt mensen voor hun leven. Ons 
‘Protocol ongewenste omgangsvormen’, op 
www.duikteamzeeland.nl te vinden onder ‘Downloads’, is 
daar helder over. Als je het signaleert, meld het aan een 
bestuurslid. Of overleg met onze 
vertrouwenscontactpersoon Bianca de Vlieger (zie haar 

http://www.duikteamzeeland.nl/
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artikel in De Luchtbel van januari). Binnen Duikteam Zeeland willen we elkaar een sportklimaat 
bieden, waarbinnen ieder zich veilig voelt.  
 
Het blijkt dat zowel de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij als Duikteam Zeeland / 
NOB werkt aan een preventieprogramma ter voorkoming van duikongevallen en een noodplan 
voor het geval een duikongeval toch plaats vindt. Een goede zaak! Voorkomen is beter dan 
genezen. Hugo de Ridder, oud-schipper van het reddingstation Veere, gaf in de najaars-ALV een 
heldere presentatie over de betekenis van de KNRM voor de duiksport. Zie het verslag elders in 
deze Luchtbel. Is het duikerpasje van de KNRM iets voor jou? 
 
De maand maart is bijna om. In april gaan we 
naar buiten. Het buitenwater lonkt, maar is nog 
frisjes. Pas op dat je niet onderkoeld raakt. 
Als je nat duikt, houd de duiken nog even kort. 
De lente is aangebroken. Met de komende 
zonnige dagen zal de watertemperatuur vast 
spoedig weer met twee cijfers gemeten moeten 

worden 😉   

 
Duikteam Zeeland, never a dull moment! 
Volg ons op website en Facebook. Graag tot 
ziens aan de waterkant! 
 
Namens het bestuur,  
Dick Hoeksema, 
voorzitter@duikteamzeeland.nl; foto’s van 
Ronald Sturm en Chris de Mooij 
 
 

Presentatie strandwacht Albert Dijkstra: meld je aan 
 

Aansluitend op de KNRM-
presentatie en de cursus Basic Life 
Support in maart j.l. heeft Bert 
Schreurs de van Vlissingen bekende 
strandwacht Albert Dijkstra bereid 
gevonden om speciaal voor DTZ 
een thema-avond te verzorgen. 
Albert kan putten uit een rijke 
praktijkervaring met het omgaan met 
zaken als onderkoeling, reanimatie, 
AED-gebruik, zuurstof-toediening 
enz. Zie bijvoorbeeld de PZC-
artikelen onder de links 
https://www.pzc.nl/zeeuws-

nieuws/enlsquo-ze-was-dood-maar-ik-ben-toch-gaan-reanimerenenrsquo~ac07cf05/ en 
https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/zonder-mens-kan-een-aed-ook-niemand-redden~aea890e9/  
De presentatie van Albert Dijkstra zal gehouden worden op donderdag 24 mei, Arnesteinweg 36 
te Middelburg, aanvang 19.30 uur. Een mooi initiatief van Bert en een buitenkansje voor DTZ-
leden. Geef je zo spoedig mogelijk op bij ondergetekende als je van plan bent te komen. De 
toegang is gratis, maar gaat alleen door bij voldoende belangstelling.  
 
Dick Hoeksema, voorzitter@duikteamzeeland.nl  

mailto:voorzitter@duikteamzeeland.nl
https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/enlsquo-ze-was-dood-maar-ik-ben-toch-gaan-reanimerenenrsquo~ac07cf05/
https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/enlsquo-ze-was-dood-maar-ik-ben-toch-gaan-reanimerenenrsquo~ac07cf05/
https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/zonder-mens-kan-een-aed-ook-niemand-redden~aea890e9/
mailto:voorzitter@duikteamzeeland.nl
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?  Waarom preventie bij de 
 

 
Als maatschappelijke organisatie wil de 
Koninklijke Nederlandse Redding 
Maatschappij (KNRM) bijdragen aan een 
veilig recreatief gebruik van het water. Door 
aandacht te besteden aan preventie, moeten 
verdrinking, verwonding, materiaalschade en 
ongerief bij de waterrecreant worden 
voorkomen. De KNRM hanteert als 
uitgangspunt bij haar preventieprogramma: 
veilig uit, veilig thuis!  
De KNRM constateert dat de waterrecreant 
in bepaalde situaties gedrag vertoont dat 
gevaren en risico’s met zich meebrengt. De 
preventie uitingen van de KNRM moeten 
watersporters bewust maken van de 
gevaren en risico’s behorend bij hun gedrag, 
zodat zij anders gaan handelen en de 
risico’s mijden. 
Door aandacht te besteden aan preventie 
zorgt de KNRM voor een (extra) binding met 
de waterrecreant, watersportorganisatie en 
samenwerkingspartners in hulpverlening. 
De KNRM heeft verschillende doelstellingen 

per watersportgroep. 
 
Voor duikers: 

• Is zich bewust van de gezondheid/conditie van het hart en laat zich minimaal 1x per jaar 
controleren door een arts: check je hart; 

• Weet zich goed voor te bereiden op de stek waar hij gaat duiken. Hij doet dit zowel vooraf 
als op locatie: check je stek; 

• Gebruiken actief de duikvlag en decoboei als zij gaan duiken. 
 
KNRM duikcampagne “Check je hart!” 
Duikers wees je bewust van je gezondheid. 
 
Het aantal ongevallen met duikers binnen Nederland is relatief laag, maar het kan nog veiliger. De 
meeste ongevallen zijn te relateren aan de conditie van de duiker. Door een tijdige 
gezondheidskeuring kan het risico op een ongeval verder worden gereduceerd. Koninklijke 
Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) en diverse landelijke duikorganisatie willen met deze 
campagne duikers bewust maken van hun conditie. 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjMxPblvYXaAhVHyqQKHXGSAOMQjRx6BAgAEAU&url=https://www.knrm.nl/nieuws/knrm-en-nob-trekken-gezamenlijk-op-in-preventie&psig=AOvVaw1SiKZQtgcerlvEhvjbR_Ma&ust=1521998857215020
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjjjfndvoXaAhUIMuwKHWNeAUMQjRx6BAgAEAU&url=https://www.knrm.nl/wat-doet-de-knrm/veiligheid-voor-duikers&psig=AOvVaw1SiKZQtgcerlvEhvjbR_Ma&ust=1521998857215020
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Gezondheidskeuring voor nog 
meer plezier 
De KNRM krijgt 5 tot 8 maal per 
jaar een melding voor een duiker 
in nood. Helaas kan er niet altijd 
tijdig hulp geboden worden. Vaak 
is de duiker in diep water onwel 
geworden en is tijdige opstijging 
niet mogelijk geweest. 
Duikers die aangesloten zijn bij 
landelijke verenigingen laten zich 
meestal om de 5 jaar keuren. Na 
het 50e levensjaar wordt aanbevolen om dit jaarlijks te doen. Hoewel er altijd risico’s blijven 
bestaan, helpt een tijdige keuring om beter in te schatten wat de aanvaardbare risico’s zijn bij het 
duiken. De keuring helpt de duiker om binnen de eigen grenzen maximaal te genieten van het 
duiken. De campagne “Check je hart!” adviseert om niet te gokken met je conditie.  
 
Duikerspasje KNRM 
Laat je tijdig herinneren aan een duikmedische keuring. Vraag het KNRM-pasje aan met 
sleutelkaart en noteer de laatste keuringsdatum. Het pasje past in een portefeuille, de sleutelkaart 
heeft het formaat 30 x 55 mm. Het pasje kan GRATIS worden aangevraagd via 
www.knrm.nl/duikers. 
 
“Check je stek!” 
Ook in 2018 zal de KNRM actief aandacht blijven schenken aan preventie voor duikers. De 
belangrijkste aandachtspunten worden weer “check je hart” maar ook “check je stek”.  We zullen 
binnenkort ook praten over meer gerichte oefeningen met duikers i.s.m. de KNRM-reddingstations 
zodat we ook meer praktijkgericht te werk kunnen. Ook DTZ-duikers zijn daarbij betrokken. 
 
Wat doen KNRM en NOB samen? 
Eén van de taken van de Nederlandse Onderwatersport Bond betreft het 
ondersteunen van duikverenigingen op het gebied van veiligheid. De NOB heeft 
haar kennis en expertise ingebracht binnen het preventieprogramma van de 
KNRM waar het met name gaat om het veilig kunnen duiken, maar ook zaken 
die betrekking hebben op ‘check je stek’. De NOB is een belangrijke partner 
voor het uitdragen van de KNRM preventie uitingen onder duikers. Lees meer 
op www.onderwatersport.org en klik bijvoorbeeld door naar de reader ‘Veiligheid 
ben je zelf’. 
 

  

http://mail.smart.pr/wf/click?upn=gNiz8ZwLqUrfpO3v-2B6RNfshmV-2BI6g9tGAcuaSTVg2Ys-3D_094cR3Z8c4fQIhyLDPlG4HWWJTw2WfH6Am1Y13FWw-2Fl-2FhblqVO4RuUzF11Yg0wJRwIjFZ6ka6fJZzIm8mu4oocCsXRDzCpmzrgptK-2Bb1JTh1AhzyZPy4Nf8Xp0jAJsel7pCgiNrilNK5npho37YXClrFDMutyqH4cFfBQbrPqrCmzgJ0lY7RfOfLdsO73w2N51-2BmXgjTIcdoMKzSKvsdRSw3wu4C-2F7LU5PFzBFaQ5Zf53zV-2FREScxAs-2BcTPwWMrCxB68v-2FWF5EiVCZBlHoFLx0po-2FhQZcxUQbI8oPHVlLXgsT0B8CyIRta3AtJ4xeaDn
http://www.onderwatersport.org/
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Presentatie KNRM in de voorjaars-ALV van DTZ 
 

 
 
Oud-schipper Hugo de Ridder van reddingstation Veere gaf in de najaars-ALV een uitgebreide 
toelichting op het gezamenlijke preventieprogramma van de KNRM en de duikorganisaties. Zijn 
aanbevelingen, deels met name van belang bij bootduiken: 

• Check je conditie, je materiaal en je stek. 

• Informeer de buitenwereld (bijv. thuisfront, verkeerspost etc.) 

• Houd uitkijk, Laat je zien (bijv. duikvlag, oppervlakteboei, Personal Locator Beacon)  en 
Laat je horen (marifoon) 

• Houd een duikjournaal bij 
Voor onze club inspirerende stof om ons noodplan in wording aan te toetsen. 

 
KNRM werkt met vrijwilligers en is afhankelijk van donaties 
 
De KNRM is al sinds 1824 een onafhankelijke professionele reddingorganisatie. De vrijwilligers 
staan 24 uur per dag klaar om onder alle weersomstandigheden uit te rukken. Vanuit 45 
reddingstation met ongeveer 80 reddingboten. Dankzij donateurs kan de KNRM kosteloos hulp 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiL27Pjv4XaAhWOyKQKHcOQAWoQjRx6BAgAEAU&url=https://duiken.nl/2018/02/09/duikongeval-meld-het-2/&psig=AOvVaw33eMjsxRM8Lrt00t92XXum&ust=1521999351525128
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bieden. De KNRM is een goed doel, zonder overheidssubsidie. Steun ook het werk van de KNRM: 
https://www.knrm.nl/help-mee/donateurschap 
 

Zie voor verdere info en een 
filmpje op de link en sublinks op 
www.knrm.nl/duikers.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reddingbootdag Westkapelle 2018 
 
Dit jaar is de jaarlijkse reddingbootdag in Westkapelle op 28 april. Ieder is welkom vanaf 10.00 
uur. Als je donateur bent mag je zelfs meevaren op de reddingboot. En als je nog geen donateur 

bent? Dan kun je dat ter plaatse worden.👌 

 
Dick Hoeksema,  
met info van Olaf Tompot & Hugo de Ridder van de KNRM en de websites van de KNRM en NOB 
 
 

Na de ALV is er contact geweest met Hugo vwb Personal Locator 
Beacon. Onderstaande link is de Beacon die de KNRM gebruikt. Ze 
hebben deze standaard in hun reddingsvest. Er is een type Beacon 
geschikt voor duikers. Eigenlijk is het een must voor duiken op zee! 
Wereldwijd is deze geschikt voor SAR, andere hulpverleners en 
schepen met een AIS. 

http://www.hollandmarinehardware.nl/index.php?page=EasyRescue-
Dive 

 

 

  

https://www.knrm.nl/help-mee/donateurschap
http://www.knrm.nl/duikers
http://www.hollandmarinehardware.nl/index.php?page=EasyRescue-Dive
http://www.hollandmarinehardware.nl/index.php?page=EasyRescue-Dive
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8itDIvoXaAhUEMuwKHRDlCG4QjRx6BAgAEAU&url=http://www.aquarius-dive.nl/nieuws-21069/1-knrm-redding-maatschappij&psig=AOvVaw1SiKZQtgcerlvEhvjbR_Ma&ust=1521998857215020
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Gejubel, 
 
De voorjaars-ALV kenmerkte zich als een kernachtige vergadering. Er stonden dan ook geen 
controversiële onderwerpen op de agenda. Inhakend op ons stokpaardje – het verslag van het 
Treur en Jubelfonds – onderstreepte Dick Hoeksema dat de nieuwe aanwas binnen de vereniging 
(dit jaar inmiddels 3 leden) wellicht ook voor jonge aanwas zouden kunnen zorgen. Getuige de 
oproep met een knipoog aan dat verslag staan wij hier natuurlijk volledig achter. Dick zei nog net 
niet “ga er mee aan de slag”.  
Er waren twee leden die hun functionele jas aan de wilgen hingen. Rob Plasse droeg zijn 
penningmeester na 6 jaar over. Rob heeft het financiële hart van onze vereniging door turbulente 
jaren heen geholpen. Daar sprak Dick namens de leden zijn waardering voor uitsprak. Binnen de 
vereniging gonsde het gerucht dat de scheidende penningmeester rode wijn met de naam 
Kanonskop wel ambieerde. Hier is naarstig naar gezocht, maar deze wijn werd helaas niet 
gevonden. Een – naar ik denk – redelijk alternatief was er wel en Rob nam dit in dank af.  

 
 
Marjon Both stopte met het Treur en Jubelfonds. 
Volgens Dick had zij dit bijna 10 jaar gedaan, 
namelijk een dikke 9 jaar. Als je op je schoolrapport 
een dikke 9 krijgt is dat niet gering. Dat mocht 
kennelijk – in opdracht van Dick – met bloemen 
gevierd worden. En die kreeg Marjon dan ook ter 
plaatste uitgereikt, met een driedubbele zoen van 
ondergetekende voor de jarenlange bijzonder prettige 
samenwerking.  Ik moet eerlijk met Marjon bekennen 
dat het “maar” een dikke 5 jaar was geweest. Bij 
controle achteraf bleek Dick helemaal gelijk te 
hebben. Time flies away. Dick informeerde  subtiel 
naar een eventuele vervanging voor Marjon. 
Indachtig de woorden van D66-er Hans van Mierlo 
indertijd, toen hij Els Borst als nieuwe minister van 
Volksgezondheid presenteerde, herhaalde ik die 
woorden. “We hebben warempel een nieuwe 
kandidaat gevonden voor het Treur & Jubelfonds 
en……. Het is een meisje! We noemen haar Bianca”. 
Hierna stapte Bianca de Vlieger naar voren als 
kandidaat lid van het T&J. Dit kandidaat-
lidmaatschap werd per omgaande geratificeerd door 
de leden, waarmee haar deelname een feit is.   
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Tot slot reikte Dick de “Ben van Geldertrofee” uit. Hij refereerde daarbij aan de kandidaat die zich 
binnen de vereniging in de breedste zin van het woord verdienstelijk maakt. Dit vanwege het 
mentorschap, trainer, redacteur van de Luchtbel, zwembad trainer, onderwater archeologie en... 
de evenementencommissie! Dus prachtig passend binnen de criteria die gelden voor de symboliek 
waar Ben van Gelder en zijn trofee voor stond en nog steeds staat. Dick sprak hiervoor aan Betty 
van den Berg zijn dank uit reikte haar deze uit. Deze trofee zal het komende jaar haar huis mogen 
sieren. 
 
Paul Poland 

 

Trofee, dit jaar gaat die naar…? 
 
Daar zit je dan, te luisteren naar de ALV. Benieuwd 
wie dit jaar de gelukkige is. Afgelopen jaar had ik en 
nog iemand een stukje ingestuurd voor Roel, en ja 
hoor; de verrassing dat hij het was geworden. Maar 
ja, hij duikt al zo lang! Heeft al veel voor de 
vereniging betekend, maakt mooie foto’s voor de 
NOB, Delta Commissie etc… 
 
Ik word wakker geschut, de winnaar voor dit jaar was 
ik! Huh?? Waar heb ik dit aan verdient? Wat doe ik 
nu eigenlijk? Ik ben een enthousiaste duiker, met 
passie voor wrakken, schepen en onderwater 
archeologie. Ik doe de redactie (met nog 2 andere 
meiden), ik hoop anderen te stimuleren om net zo 
enthousiast te worden van duiken dmv mentor. Ik 
vind het leuk om zwembadtrainingen te geven, 
(alleen dit jaar laat mijn gezondheid me even in de 
steek).  
Tijdens de ALV was ik de trofee al weer bijna 
vergeten. Ik was nieuwsgierig naar de presentatie 
van de KNRM. Bij thuiskomst toch de trofee maar uit 
de plastic zak gehaald. Eigenlijk is het een 
waardering van collega duikers. Het scheelde niet 
veel of ik moest een traantje wegpinken… Het is een 
mooi beeldje, maar de gedachten erachter maakt het 
nog meer bijzonder. Op de foto hiernaast staat het 
beeldje tussen duikboeken, boeken over wrakken, 
Noordzee, Onderzeeërs, Rapporten van DDNZS… 
Voor mij is dit de enige locatie waar deze kan staan! 
 
Voor degene die mij heeft genomineerd, tjee, Dank 
je wel! Het doet je toch wat, zo’n warme 
waardering…. Thanks buddies 
 
Betty van den Berg  
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Duiktien 
 
Wie het laatst komt moet een stukje schrijven, een traditie 
bij Duik team Zeeland. En deze keer was ik ook echt de 
laatste. Ook een traditie bij Duik team Zeeland is de 
duiktien, wel een traditie die een beetje in de vergeethoek 
is beland met een dikke laag stof er op. Zelf heb ik er nog 
geen mee mogen maken de laatst was ongeveer ‘n 
decennia geleden.  
Duiktien; enkele spelvormen onderwater of op het water 
zonder en tot slot een eind spel waar het punten aantal 
wordt verdubbeld. De winnaar krijgt een echt prijs. Dus de 
competitie is groot de teams die meedoen, willen ook echt 
winnen. 
 
Het bad is vanavond verdeeld in verschillende onderdelen, 
met naast mij net in het diepe gedeelte Jeroen waar 
onderwater ballonnen worden opgeblazen. Daarnaast bij 
de startblokken licht in het diepe een bak met sleutels en 
hangsloten. Ja zoek maar eens de juiste sleutel bij het 
juiste slot iets waar ik boven water al moeite mee heb. Bij 
de duikplank heeft Roel zich gevestigd met aan de hoge 
duikplank een touw. De bedoeling is om zo lang en zo 
hoog mogelijk in het touw te gaan hangen. Dat lukt aardig 
zo te zien met af en toe een grote plons. Bij mij in het 
ondiepe een opdracht die moeilijker lijkt dan dat hij 
eigenlijk is. Een flens met bouten en moeren licht in losse 
onderdelen op de bodem en moet in elkaar worden gezet. 
Elk team wordt naar maten het spel vordert beter in en dit 
vind ik mooi om te zien, doel bereikt! Zelf moet ik ook hard 
werken er zijn maar 3 flensen en ik moet er voor zorgen 
dat er ze in onderdelen op de bodem liggen zonder dat de 
deelnemers een flens, bout of moer op zijn of haar hoofd 
krijgt en dat valt ook niet mee gelukkig gaat het goed en 
gebeuren er geen ongelukken. 
 
Tot slot het eindspel met een lepel in je mond met een bal 
er op naar de overkant zwemmen zonder dat deze er 
afvalt. Klinkt simpel en dat is het eigenlijk ook, de teams 
gaan goed van start, toch merk je dat de vermoeidheid op 
begint te spelen. Bij de punten telling gaat het een beetje 
mis. Het team dat als laatste binnen komt krijgt per ongelijk 
de meeste punten waardoor er een verschuiving plaatst 
vind in het klassement. Gelukkig kunnen we de prijs delen 
met z’n alle, een grote zak met paaseitjes. Meedoen blijkt 
toch belangenrijker dan winnen, toch? 
 
Goed om een heel lang verhaal kort te maken, een 
geslaagde avond waar iedereen aan zowel zijn conditie als 
aan techniek gewerkt heeft. En wat mij betreft hoeven we 
daar geen 10 jaar op te wachten maar doen we dit volgend jaar gewoon nog eens over! 
 
Met vriendelijke snorkel groet Stefan Brom 
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Een duiktien voor een duikteam 
 

Nog spierpijn van de 
bijzondere training van 
woensdagavond 14 
maart. Een duiktien 
voor een duikteam! 
Onderwater sleutelen, 
sloten openen, 
ballonnen blazen, 
gewichten liften, 
touwklimmen  
vanuit het water en tot 
slot pingpong-balletjes 
transporteren boven 
water. De ploeg 
'Gifkikkers' met de 
laagste score bleek de 
winnaar. De prijs? 
Vanwege de vermissing 
van de bronzen 
wisselsnorkel een zak 
paaseitjes. Wie verzint 

zoiets? De TOC natuurlijk.  
Dank TOC! Volgend jaar weer!                                                                           
 

Oh ja, de snorkel is inmiddels weer boven water 👍 

 
Dick Hoeksema, 
met foto’s van Erik Veerhoek 
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Van de trainingscommissie Specialisatie Onderwaterbiologie 

 
Na de leuke ervaringen van de afgelopen jaren wil ik ook 
dit seizoen weer de specialisatie Onderwaterbiologie 
geven. Deze specialisatie doen we in ieder geval met de 
2* opleiding maar er is ruimte voor andere deelnemers. 
In de DTZ kalender is tijd gereserveerd op zaterdag 2 en 
9 juni 2018. We komen dan samen van 09.30 tot 12.30 
uur in het clubhuis van de Van Dixhoornbrigade, 
Dokstraat 24, Middelburg. Ik geef dan 4 theorieblokken 
met tussendoor een aantal leuke oefeningen.  
 
Na de genoemde data maken we minstens 2 
buitenduiken (op 13, 16 en/of 20 juni 2018). Hierbij gaat 
het vooral om het doen van waarnemingen, het 
registreren hiervan. Hierbij heb ik wederom enkele leuke 
oefeningen klaarliggen.  
 
Ik zoek dus deelnemers voor deze cursus. Geef je op 
voor 19 mei 2018 (zie onderstaand e-mailadres) en dan 
zorg ik voor de bestelling van de cursusboeken. Het 
boek kost € 27,50 (excl. verzendingkosten) en de cursus 
€ 20,- 
 
Harm Verbeek (hoofdinstructeur@duikteamzeeland) 
 

 

  

mailto:harm.verbeek@zeelandnet.nl
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DTZ vulreglement  
 

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

2. Gevuld wordt volgens de ‘DTZ vulinstructie perslucht’ of de ‘DTZ vulinstructie nitrox’, eveneens 
opgesteld door de materiaalcommissaris, in overleg met de nitrox-commissie en vastgesteld 
door het bestuur. 

3. Een lid van Duikteam Zeeland mag alleen vullen als hij/zij: 
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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DAN – BLS  
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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 

April 
2 Bert Timmer 
7 Dick Hoeksema 
11 Rob Plasse 
15 Kees Jan Lastdrager 
16 Lennard Vercouteren 
17 Rob Weterings 
23 Martin Verhage 
24 Yvonne van Scheppingen 
 

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: Ronald Sturm, 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 (zwembad trainee), 
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 
Bianca de Vlieger 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 
 
Beheer yahoogroup 
Rob Plasse 
 
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), Roel van der Mast (2017), Betty 
van den Berg (2018). 
 

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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