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Van de redactie 
Deze maand verschijnt de 2e digitale Luchtbel. De Luchtbelredactie is blij verrast met de vele stukjes die 

binnen zijn gekomen. We hopen dit nog jaren te blijven ontvangen. Gelukkig hebben de leden in het 

zwembad ook niet stil gezeten; zo waren er in korte tijd een nettentraining, een ongevalsimulatie en na de 

training de wekelijkse waterpolo. De cursussen zijn nog bezig. Binnenkort gaan de 0* naar buiten en daar 

verwachten we spannende verhalen van. Inmiddels stijgt de watertemperatuur, dus wij verwachten 

natuurlijk binnenkort mooie duikverhalen.  

Schroom niet en klim in de pen!! 

Wellicht wil je je foto’s een keer delen voor op de voorkant van de Luchtbel, sterke verhalen vertellen of 

anekdotes ophalen over vroeger. Ook die kun je bij ons kwijt. 

Veel leesplezier!  

 

Marian, Betty, Fien en Arjo 

Luchtbel@duikteamzeeland.nl 

De deadline voor de volgende Luchtbel is 15 mei 2013. 

Kijk in de agenda in deze Luchtbel voor de openingstijden van het zwembad, deze zijn besproken in de 

ALV van November 2012. De datums op de website zullen aangepast worden. 

Mochten jullie nog vragen hebben hierover kun je terecht bij het Bestuur. 

Nieuw redactielid 
Hallo leden, 

Sinds de ALV probeer ik de nieuwe Luchtbel te ondersteunen. Laat ik me eerst even voorstellen. Ik heb in 

het verleden een MBO-opleiding gedaan, waarbij presentatie en grafische vormgeving uitgebreid aan bod 

kwam. Inmiddels zijn de technieken wel veranderd, maar de basis is gelijk gebleven. Verder ben ik 

bestuurslid van de personeelsvereniging van Amels. Hiervoor maak ik uitnodigingen en posters voor de PV-

uitjes. Ik probeer altijd het thema van het uitje hierin uit te werken. Ingetogen wanneer het ingetogen 

moet zijn of uitbundig wanneer het kan.  

Ik heb de Kunstacademie, richting Architectuur,  met veel plezier gedaan. Dus al met al hoop ik een 

positieve input te kunnen geven aan de nieuwe Luchtbel. 

Ik ben sinds november 2012 lid van de vereniging. Veel ervaring in het duiken heb ik nog niet, maar hoop 

daar komend jaar verandering in te brengen. Ik volg op dit moment de 1*-opleiding. Binnenkort gaan we 

naar buiten. Helaas is de watertemperatuur nog niet echt aangenaam, maar we zullen zien hoe het gaat. Ik 

hoop binnen een aantal jaren de onderwater wereld te ontdekken op ieder mogelijke manier… Dus ik kijk 

uit naar specialties en duikopleidingen! 

mailto:luchtbel@duikteamzeeland.nl
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Ik hoop dat jullie in de toekomst veel kopij indienen zodat we een mooie nieuwsbrief kunnen ontwikkelen.  

Veel plezier met duiken en tot schrijfs, 

Betty van den Berg 

Mededeling: Gezocht Gezocht Gezocht 
Na een flink aantal jaren de nieuwjaarssnorkeltocht te hebben georganiseerd is het nu tijd het stokje over 

te dragen. 

Dus ben ik op zoek naar een gemotiveerde vrijwilliger die de zaak over kan nemen. 

Wat moet er zoal geregeld worden: 

 De vergunningen moeten aangevraagd worden. 

 De kleedruimte moet gereserveerd worden. 

 De locatie voor de prijsuitreiking vast leggen. 

 Er moeten volgboten geregeld worden. 

 De sponsoren zullen aangeschreven moeten worden voor het beschikbaar stellen van de prijzen. 

 De prijzen zullen bij de sponsoren opgehaald moeten worden. 

 De aandenkens zullen uitgekozen en besteld moeten worden. 

 Er zullen EHBO’ers gevraagd moeten worden om toezicht te houden. 

 De bar commissie zal benaderd moeten worden voor de innerlijke mens voor en na de duik. 

 Je zal vrijwilligers moeten benaderen voor de inschrijving, jury, en allerlei hand en span diensten. 

 De prijzen zullen uitgestald moeten worden op de locatie waar de prijsuitreiking zal plaats vinden. 

 En je zal vroeg aanwezig moeten zijn om de balken van de kleedruimte te verwijderen en aan het 

einde van de dag ook weer terug te plaatsen. 

Al met al een hoop werk 

maar met een behoorlijk 

aantal vrijwilligers zal dit wel 

lukken.  

Dus voel je de drang om deze 

taak op je te nemen neem 

contact met mij op en ik kan 

je een stukje op weg helpen.  

Erik 
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Een bijzonder duikverhaal! 
 

Beste clubleden, 

Is het niet vreemd, op een of andere manier is het vrij moeilijk om verhalen in ons clubblad te krijgen. Maar 

als er een paar duikers bij elkaar zitten, dan komen binnen de kortste keren het ene na het andere 

bijzondere duikverhaal over tafel. Verhalen zijn er dus in overvloed. 

Nu had ik het volgende bedacht, als ik nu begin met een bijzonder duikverhaal en iemand anders schrijft in 

de volgende Luchtbel een bijzonder duikverhaal. Dan krijgen we misschien de Luchtbel een beetje gevuld 

en de redactie kunnen we eens flink aan het werk zetten. Dit kan; “ n eerste keer ervaring zijn.” Een 

ontmoeting met een vis of dier wat je niet elke duik tegen komt of getuigen zijn van een aparte gebeurtenis 

onderwater. 

Alvast bedankt. 

Goed ik zou dus beginnen met een bijzonder verhaal, nu hoef ik er niet lang over na te denken welk verhaal 

dat zou worden. Een duik die al een tijdje geleden is maar nog steeds in mijn geheugen is gegrift. Ik heb 

even een oud logboek er bij gezocht om na te gaan wanneer het precies was.  

 

2 november 2001 Barra / Mozambique duik 439 

Ik lig eigen best lekker in een hangmat een magazine te lezen tot dat er een collega langs komt en me 

vraagt; “Goh Steef we gaan straks duiken ga je mee?” Ik vraag hem; “Waar gaan we heen?” Hij zegt: “De 

Office”. Ik antwoord met; “Dat is geen vraag, dat is een bevel!” De Office is een poetsstation voor mantas, 

dus altijd wel wat moois te zien en voor mij wel eens leuk om eens achter de groep aan te hobbelen. En dat 

boekje ach dat lees ik later wel eens een keer. 

We duiken met een klein groepje, 8 duikers in totaal. Er duiken 2 meiden uit Nederland mee en doen hun 

1ste diepe duik van hun Advanced cursus. Na 5 min tikt een van die dames me op mijn schouder, wijst in de 

verten en brengt haar linker hand recht opstaand naar haar hoofd. Een haai daar! Dat klopt op z’n 25 meter 

afstand komt er een haai voorbij dat zien we hier elke dag niks bijzonders. Enkele minuten later komt de 

zelfde haai voorbij maar nu een stukje dichterbij. Ik kijk en denk dit is geen rifhaai of luipaardhaai die we 

hier normaal zien. Deze heeft een witte buik, is z’n 4mtr lang en is een beetje bullig. Ik kijk naar mijn collega 

die haalt zijn ademautomaat uit zijn mond, zegt “great white” tuit zijn lippen en brengt zijn linker wijsvinger 

gestrekt naar zijn mond, Sssst. Slik. Als ik daar alleen was geweest met mijn collega was ik zeker nog even 

gebleven maar we zijn niet alleen mocht een van de duikers besluiten een paniek aanval te krijgen, kan het 

wel eens anders aflopen. We gaan dus omhoog stoppen even op 5 mtr (drie maal raden wie er in het 

midden zit) De boot is er in een paar sec en in 3 sec staat iedereen met uitrusting en al met knikkende 

knieën in de zodiak. En iedereen vraagt zich af of iedereen het gezien heeft, en ja iedereen heeft het gezien. 

‘N duik om nooit te vergeten! 

 

Duikgroet Stefan Brom.  
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Nettentraining (1) 
Op woensdag 20 februari 2013 was het weer zover; er werd weer een nettentraining gegeven. Een 

nettentraining is het oefenen in het zwembad in je volledige duikuitrusting in of rond netten. Dit omdat het 

voor zou kunnen komen dat je tijdens een duik verward raakt in een (vissers)net.  

Toen ik hoorde dat er weer een 

netten-training zou worden 

gegeven, dacht ik in eerste 

instantie: “dat is niks voor mij”. 

Het leek me doodeng om onder 

water vast te zitten in een net. 

Omdat Paul zei dat het toch wel 

een goede oefening voor me zou 

zijn, trok ik de stoute schoenen 

aan en meldde me aan.  

Op de avond zelf waren Rinus en 

Adrie al druk in de weer om de 

netten in het zwembad aan te 

brengen. Ik begreep van Rinus 

dat daar ook al een behoorlijk wat voorwerk aan te pas was gekomen. De zware netten, die telkens netjes 

op een zolder worden opgeborgen, moesten eerst naar beneden worden gehaald en uitgelegd. Daarna 

moesten deze in de auto worden geladen en naar het zwembad vervoerd. Dat zien wij deelnemers 

natuurlijk allemaal niet. Gelukkig waren er voorafgaand aan de training in het zwembad wat “helpende 

handen” aanwezig.  

Nadat de netten waren geplaatst, kregen we een briefing van Erik Veerhoek.  

Daarna mochten we te water. Ik werd ingedeeld en zou de oefeningen samen met Ronald Sturm uitvoeren.   

Er waren geen vaste 

oefeningen en onder water 

wees een en ander zich 

vanzelf. De netten lagen 

klaar om er langs of door te 

kruipen. We begonnen 

eenvoudig met het 

moedwillig vastdraaien van 

de netten rond onze fles (om 

de beurt natuurlijk). Dat ging 

wel goed. Vervolgens kroop 

ik door een net. Het viel me 

reuze mee, ik bleef lekker 

ontspannen, maar de 

omstandigheden waren 
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natuurlijk goed. Helder zicht en voldoende handen om te helpen. Rinus probeerde de werkelijkheid nog 

wat na te bootsen door het licht uit te doen. Dit maakte het inderdaad wel iets spannender, maar leidde 

helaas voor Roel van der Mast, die zich bereid had verklaard om foto’s te maken van onze acrobatische 

toeren in de netten, tot een aantal zwart-wit foto’s.  

Ik denk dat je in werkelijkheid waarschijnlijk wel erg zult schrikken als je vast komt te zitten in een net. Ik 

heb door de training echter wel geleerd dat je met hulp van je buddy toch wel uit een net kan 

“ontsnappen”. Ook vond ik het prettig dat ik mijn duikmes eens kon testen. Gelukkig werkte dat ook naar 

behoren. Mijn buddy bracht het er eveneens goed vanaf. Ook hij had veel opgestoken van deze training.  

Na afloop van de training moesten alle netten weer uit het water worden gehaald en met de auto terug 

worden gebracht om te worden op gehangen. De netten moesten immers drogen voordat deze weer naar 

zolder konden.  

Al met al waren Rinus, Coby en 

Adrie tot ruim na half een in de 

nacht bezig met de “naweeën” 

van deze training. Als 

deelnemer realiseer je je niet 

altijd hoeveel werk anderen 

aan het verzorgen van een 

training hebben. Ik wil deze 

mensen (en ook anderen die 

een handje hebben 

meegeholpen) hierbij dan ook 

hartelijk danken voor hun 

inspanningen om deze training 

(weer) tot een succes te 

maken.  

Ondanks mijn bedenkingen vooraf vond ik het een geweldige ervaring en heel nuttig. Ik kan dan ook 

iedereen aanbevelen om er aan mee te doen.  

Zoals ik al schreef, had Roel zich wederom bereid verklaard foto’s te maken en hij heeft mij, op daartoe 

strekkend verzoek, de bij dit stukje “geplakte” foto’s toegezonden. Bedankt daarvoor Roel! 

 

Tilly Neve-van der Leden 
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Nettentraining (2) 
Duiken met  hindernissen, zo kun je het wel noemen. Een zwembad vol obstakels in de vorm van netten en 

fuiken. Rinus en Adri hadden er wederom voor gezorgd dat er niet normaal gedoken kon worden.  

Na een uitgebreide veiligheidsinstructie van Erik V, kon er naar hartenlust in buddyparen  geoefend 

worden.  

Mocht je toch dénken dat je probleemloos langs een net was gedoken dan had je buddy wel een leuke act 

bedacht waardoor je vin of andersoortig uitsteeksel even vasthaakte….tja, duiken in de soms duistere 

Zeeuwse wateren is geen sinecuur.  

 

Tevens was er gelegenheid tot het testen van de scherpte van je duikmes of lijnensnijder. Niet dat er werd 

aangeraden deze maar te pas en te onpas te gebruiken, maar mocht het onverhoopt toch nodig zijn…is het 

prettig te weten dattie het ook doet. 

Via deze weg wil ik allen die ervoor gezorgd hebben dat het een leuke en leerzame avond werd bedanken. 

Hiermee bedoel ik ook de extra duikers, die ‘ons’ onder water  in de gaten hielden of alles wel veilig en 

gecontroleerd werd gedaan:  allen bedankt! 

 

Marjon Jobse 
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Vanaf 2014 duikpas in Zeeland? 
 
De NOB en Nationaal Park Oosterschelde werken aan een duikpas voor de 

Oosterschelde. De pas gaat ongeveer € 30,- kosten, waarvan € 22,50 ten 

goede komt aan voorzieningen voor sportduikers en € 7,50 aan het Nationaal 

Park Oosterschelde. De vraag is echter of de kosten van de administratie en 

het controleapparaat niet duurder zullen zijn dan de opbrengst. De 

duikvergunning van 10 jaar geleden heeft  om die reden ook het loodje 

gelegd. Nader nieuws op  

http://www.pzc.nl/regio/zeeuws-nieuws/ 

 

Dick Hoeksema 

NOB onderzoekt mogelijkheden sportduikpas 
Op verzoek van het Nationaal Park Oosterschelde denkt de Nederlandse Onderwatersport Bond na over een mogelijke 

gebruikersbijdrage voor duikers in Zeeland. Tot invoering komt ’t op korte termijn echter nog niet: eerst zal de meerwaarde en 

haalbaarheid beter in kaart moeten worden gebracht.  
 
Haalbaarheid 
Siebe Kramer, voorzitter van het Nationaal Park Oosterschelde, pleitte vorig jaar al voor de invoering van 

een dergelijk systeem. Hij ziet graag dat duikers meebetalen aan de realisatie en het onderhoud van 

duikvoorzieningen rond de Oosterschelde. De NOB onderzoekt momenteel of het invoeren en handhaven 

van een gebruikersbijdrage haalbaar is, onder andere vanuit juridisch oogpunt. Dit onderzoek heeft niet 

alleen betrekking op de Oosterschelde, maar ook op andere delen van de Zeeuwse wateren. 

Alle duikers 
“Structurele financiële bijdrages aan het beheer en onderhoud van duiklocaties nemen de laatste tijd 

helaas sterk af”, aldus Mirjam Bollema, bestuurslid van de NOB. “De afgelopen jaren zijn het enkel NOB-

duikers geweest die via ons hieraan hebben bijgedragen. Omdat we duikers toch graag meer voorzieningen 

willen blijven bieden, is een gebruikersbijdrage van alle duikers uit binnen- én buitenland wellicht een 

betere optie.” 

Meer zekerheid 
Voordat verdere stappen worden ondernomen, wil de NOB echter zeker weten dat een dergelijke 

constructie haalbaar is én voor duikers een meerwaarde biedt. Bollema: “Het geld moet wel kunnen 

worden besteed aan duikfaciliteiten. Bovendien dient het gebruik van een sportduikpas op een prettig 

werkbare manier gehandhaafd te worden. Pas als over dit soort zaken meer zekerheid is nemen we als 

organisatie een standpunt in.” 

Bron: Duiken (www.duiken.nl) 

http://www.pzc.nl/regio/zeeuws-nieuws/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=pas&source=images&cd=&cad=rja&docid=4RfSw5WxrR0KeM&tbnid=hLX-IsLNtfYMrM:&ved=&url=http://create.boomerang.nl/profiel/o-deparis/werk/ne-me-quitte-pas&ei=HnNsUeC2HeqO0AXTiYDICg&bvm=bv.45175338,d.d2k&psig=AFQjCNHDIJClItuvURckYXDDjsSDfoRrMg&ust=1366148254925123
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Ongeval simulatie 
Woensdag 27 maart organiseerde Harm Verbeek een trainingsavond waarbij ongeval simulatie centraal 

stond. We werden in groepjes van 4 of 5 personen ingedeeld. De oefeningen waren voor alle niveau’s uit te 

voeren. Er waren 5 verschillende oefeningen, die je in werkelijkheid hopelijk nooit hoeft uit te voeren. 

Oefening 1; Duiker was duizelig, vermoeid of had kramp. Hoe haal je die naar boven en vervoer je de 

persoon in kwestie door het water. 

Oefening 2; Ongeval geweest. Hulp instanties inschakelen en uitleggen wat er is gebeurd. Hoe te handelen 

is best lastig. Welke gegevens moet je doorgeven etc. 

Oefening 3; Hoe haal je een duiker uit het water. Horizontaal, haaks op de kant of als een ‘theezakje’. 

Oefening 4; Reanimatie... Oefening baart kunst! 

Oefening 5; Wat moet je doen wanneer iemand in paniek of verward is onderwater. Hoe haal je hem boven 

en kalmeer je de persoon. 

Met een voldaan resultaat heeft iedereen de oefeningen gedaan. Voor sommigen gesneden koek, voor 

anderen een nieuwe situatie. Harm bedankt voor de leuke training. We hopen dat je volgend jaar weer zo’n 

training geeft.  

Reddingshandelingen kun je niet genoeg oefenen. Helaas is bij de start van het duikseizoen het eerste 

slachtoffer alweer opgeofferd. 

Betty van den Berg 

Blauw en wit… 
Nee het gaat niet over de Smurfen…  

Maar wel over de waterpolo-caps die zijn 

aangeschaft voor de club. Na de 

conditietraining op woensdagavond wordt er 

meestal nog een potje waterpolo gespeeld 

door een aantal fanatiekelingen.  

De laatste energie wordt er nog even 

uitgegooid maar dan het liefst niet tegen de 

oren,  vandaar deze veiligheidsmaatregel. 

Tevens is er ook het  prettig bijkomende feit 

dat je nu sneller ziet wie er in hetzelfde team 

zitten.  

Blauw of wit… welke kleur kies jij de eerstvolgende keer! ;-) 

Marjon 
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Paasduik 
De DTZ paasduik was afgelast, maar dat weerhielden Marcel en ik niet om alsnog onder water te gaan bij 

de paasduik van de Kabbelaar. 

100 eieren werden daar tussen 8 en 15 meter diepte neergelegd door twee paashazen waarvan er hier een 

op de foto staat. 

Bij een watertemperatuur van 3 graden waren wij de enige 

idioten die het water ingingen met een natpak. Daarom 

gingen we ook in een moordend tempo op zoek naar de 

eieren om er voor te zorgen dat we warm bleven. 

Het zicht was echter belabberd slecht en met meer geluk 

dan wijsheid vond ik een ei (golfbal) met het nummer 44. 

Ik overhandigde het aan Marcel die het vervolgens in de 

lingeriewaszak van Mathilde stopte, die we hadden 

meegenomen onder water. We hadden namelijk verwacht 

met een enorme hoeveelheid eieren boven te komen, dus 

we hadden een flinke zak nodig. 

Na 25 minuten sloeg de kou dan toch toe en zijn we er 

weer uitgegaan.  

Vol  verwachting ging ik mijn prijs innen in de hoop dat ik 

het romantisch weekend voor twee in het Kabbelaar hotel 

zou winnen. Het werd echter een appel noten stol. 

De stol was lekker en zodoende ben ik niet helemaal voor 

niets in het koude water gedoken. De arme Marcel zal 

een nieuwe waszak moeten kopen want deze zag er niet 

meer uit. 

Hiernaast de foto van de trotse prijswinnaar. 

 

Groeten Rob 
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Agenda 
Tot zondag 28 april is het zwembad gehuurd voor DTZ.  Jullie worden geïinformeerd wanneer het  
zwembad in het najaar weer door ons gebruikt kan worden. 
 
De buitenduiken voor cursisten starten vanaf 24 april 2013. 
 

Kijk vooral op de website www.duikteamzeeland.nl voor de verschillende duikoefeningen. 

 

 

Wandelen rond de vloedlijn op Neeltje Jans – Hans Verkooijen wandeling  

 
Komende zomer worden er op Neeltje Jans unieke natuurwandelingen georganiseerd. Deze zijn een  
samenwerking tussen natuurorganisaties en de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB). De wandeling  
bestaat uit twee onderdelen: een wandeling door het duinlandschap en het nemen van een kijkje bij  
aquaria.  
 
“Wandelen boven de vloedlijn” gebeurt onder leiding van een natuurgids. De tocht gaat door de  
dynamische duinen van natuurgebied Neeltje Jans. Zand, wind en water zijn de elementen die veel invloed  
hebben op landschap, plantengroei en leefgemeenschappen die er zich ontwikkelen.  
 
“Wandelen onder de vloedlijn” is normaal gesproken alleen weggelegd voor duikers. Maar daar heeft de  
Biologische Werkgroep van de NOB iets op gevonden. De biologen hebben op locatie aquaria ingericht  
waarin organismen als krabbetjes, veel soorten wier, vis, spookkreeftjes, bloemdieren, slakken en  
mosdiertjes voorkomen. Kortom, het rijke wieren- en dierenleven van de Oosterschelde onder water valt er  
in te bewonderen. Biologen/duikers geven informatie en vertellen over de Oosterschelde en haar  
levensgemeenschappen. Na afloop worden de dieren en wieren terug gezet in de Oosterschelde.  
 
Wanneer: zondag 19 mei, zondag 2 juni, zondag 16 juni, zondag 30 juni, en zondag 18 augustus 2013.  
 
Startpunt: de informatiezuil bij de vlaggen van het Zeeuwse Landschap en Natuurmonumenten op de hoek  
van de parkeerplaats bij Deltapark Neeltje Jans (betaald parkeren). Onbetaald parkeren kan bij het  
Topshuis, volg ‘i Oosterschelde’. Vanaf daar is het ca. 8 minuten lopen naar het startpunt.  
 
Kosten: volwassenen € 3, kinderen tot en met 16 jaar € 1,50. Leden van Het Zeeuwse Landschap of  
Natuurmonumenten gratis. Begintijd: 14.00 uur. Aanmelden niet nodig, voor groepen wel gewenst. Meer  
informatie en aanmelden groepen: Stichting Het Zeeuwse Landschap, tel. 0113 – 569110 (kantoortijden) of  
Dominique Willemse (Biologische Werkgroep NOB), tel. 0118 – 642532 of  
http://www.biologischewerkgroep.nl/  
 
Alle wandelingen worden ondersteund door het Nationaal Park Oosterschelde. De deelnemende  
organisaties zijn de Vereniging Natuurmonumenten, de Stichting Het Zeeuwse Landschap en de Biologische  
Werkgroep van de Nederlandse Onderwatersportbond (NOB).  
 
Dominique Willemse  

http://www.duikteamzeeland.nl/
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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  

http://www.duikteamzeeland.nl/
mailto:luchtbel@duikteamzeeland.nl

