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Allereerst allen Allereerst allen Allereerst allen Allereerst allen     de beste wensen voor het nieuwe jaar!!de beste wensen voor het nieuwe jaar!!de beste wensen voor het nieuwe jaar!!de beste wensen voor het nieuwe jaar!!    
 
We hebben net onze 32

ste
 Nieuwjaarssnorkeltocht achter de rug. Hij was best 

druk bezocht, zowel boven als onder water. De temperatuur was laag, maar het 
weer was prima. In deze Luchtbel kijken we terug, zowel vóór als achter de 
schermen, bij de tocht der tochten, euh, van de snorkelaars dan... 
Inmiddels worden er hier en daar wat ijsduiken gemaakt, wie een leuke ervaring 
heeft mag er gerust over schrijven. Marsa Shagra staat deze maand centraal, een leuk verhaal van 
enkele clubleden. Ook is er nieuws over onze aanstaande Egyptische clubreis, het voorbereidingscomité 
schrijft er een stukje over. 
Erg leuk dat er zoveel zeepaardjes geboren worden, zowel in Blijdorp, als in Artis, als in ons ‘eigen’ 
Arsenaal. Zo klein en toch zo compleet als deze diertjes zijn. En nu maar hopen dat ze voorspoedig groot 
zullen worden! Mathilde en Marcel waren iets aan de te vroege kant voor het kraamgebeuren0 
Maar ook DTZ kent de nodige geboorten. De tweeling Poelman is een bezoekje gebracht, waarvan een 
verslag van Treur & Jubel, en een nieuwgeborene De Been is per kaartje aangekondigd. 
Er zijn veel activiteiten afgerond (fotoshoppen, droogpakduiken, schatzoeken, NJS) en er staan weer veel 
activiteiten op de rol (wrakduiken, wokken). En er zijn maar liefst drie nieuwe kansen om deze bloeiende 
club mee te besturen0 Nieuwe kopij graag uiterlijk 15 februari naar de redactie. Veel plezier met lezen! 
 
Arjo, Dick, Margreet, Marian en Veronica 

 
  

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

1 Colofon 
2 Van de redactie / Verjaardagen / Inhoudsopgave  
3 Van de voorzitter / Oproep: kandidaten gezocht. Opgave  

        gevraagd! 
4 De 32

ste
 NieuwJaarsSnorkeltocht 

5 Een kijkje achter de schermen 
6 DTZ oudste rechten 
7 Marsa Shagra, oktober 2009 
11   DTZ clubreis 2010 – update / Daan & Milou, een tweeling! 
12   Geboren: Nikki de Been / Eljo, 28 november 2009 
13   Cursus wrakduiken    Opgave gevraagd! 
14   Bijzondere zwemplekken / Duits oorlogswrak vernield 
15   Lekker wokken!     Opgave gevraagd! 
 / Een nieuwe fotosite / Droogpakduiken voor watjes? 
17   Zeepaardjes, een veelling! / Ook zeepaardjes in Artis! 
 / Intro persluchtduiken 9 december 
18   Uit het logboek van Mathilde Matthijsse 
19   Duikvaker 2010 / Mutaties / Agenda   

Januari 2010: 
12 – Paul Poland 
16 – Coby Krijger 
21 – Eric van Zanten 
23 – Margit Wouterse 
25 – Marian Roos-van der Mast 
28 – Marco Collignon 
28 – Willem Dijkhuizen 
28 – Olivier Spoor 
 

Februari 2010: 
  5 – Annette van der Kooij 
  7 – Tjeerd Nijsen 
11 – Harm Verbeek 
13 – Marc van der Scheer 
15 – Cees Deijnen 
19 – Ronald Roes 

Op (de onderkant van) het 

ijs staan: het kan!! 
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Allereerst wil ik jullie allemaal een Gezond, Gelukkig en Goed duikjaar toewensen! 
 
Het is al even geleden dat jullie hier nog een stukje van mijn hand mochten lezen.  
Door een aantal gebeurtenissen in mijn privé-leven kon ik helaas niet de moed en de 
inspiratie opbrengen om deze bladzijde in jullie lijfblad te vullen. Dat is ook de reden 
geweest waarom ik wat minder in beeld ben geweest op clubavonden en trainingen. 
 
Het heeft me echter ook de tijd gegeven om even bij mezelf te rade te gaan.. Enige zelfreflectie en 
bezinning op zijn tijd is ook wel eens nodig. Ik heb voor mezelf de laatste tijd van mijn “regeringsperiode” 
dan ook even bekeken en moeten concluderen dat de lol er een beetje af is gegaan. Het besturen van 
een vereniging is vrijwilligerswerk en moet leuk zijn, en als dat het niet meer is, wordt het tijd om dus een 
beslissing te nemen. 
Het heeft geen zin en nut om hier in te gaan op de redenen waarom ik dit besluit genomen heb. De 
achterliggende oorzaken zijn bij het bestuur bekend gemaakt en doorgesproken. 
 
Ik heb in goed overleg besloten om dus de lopende zaken tot de 
voorjaars-ALV af te handelen, waarna ik mijn functie dus zal 
neerleggen. Dat houdt dus in dat er nu mensen zich kandidaat 
kunnen stellen om mijn taak over te nemen.  
 
Ook kunnen eventuele gegadigden zich nog steeds aanmelden 
voor andere functies in het bestuur. Want ook de penningmeester 
stopt dan en we zitten al een half jaar zonder secretaris. Zie 
hiervoor ook de oproep verder in dit blad.  
 
Beste bubbelaars, het ga jullie verder goed. Ik wens jullie veel 
duikplezier dit komende jaar en we spreken elkaar nog0. 
 
De bubbels, Renaat. 
 
 

 
 
Kandidaten gezocht voor bestuursfuncties. 
 
DTZ is op zoek naar kandidaten voor de functie 
van voorzitter. Per voorjaars-ALV legt uw 
huidige voorzitter zijn functie neer.  
 
De eisen en verplichtingen zijn niet zo zwaar0  
Je bent aanspreekpunt voor de vereniging (valt 
best wel mee0), ongeveer 6 
bestuursvergaderingen op een jaar en 2 
ledenvergaderingen. En daarnaast 2 keer per 
jaar een overleg met het Vrijburgbad, wat 
meestal een uurtje duurt. 
 
Gegadigden en/of geïnteresseerden kunnen 
zich melden bij het (nog zittende) bestuur. 
 

Tevens kunnen jullie je nog ook aanmelden voor andere bestuursfuncties. De penningmeester stopt ook 
per voorjaars-ALV in verband met drukke familiebeslommeringen en de secretaris is per vorige najaars-
ALV reeds gestopt omdat zijn baan hem volledig opslokt.. 
 
Renaat Burggraeve 
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De moeder van alle tochten!!! 

DE 32ste NIEUWJAARSSNORKELTOCHT 
 
Na een aantal keren vanaf de zijlijn toegekeken te hebben vond ik dat het tijd werd dat ik zelf mij ook 

maar eens tussen die gekken moest begeven. Je moet 
tenslotte lichtelijk gestoord zijn om, op nieuw-jaarsdag bij 
een temperatuur rond het vriespunt, vrijwillig in het water 
te duiken. 
 

Voor 
degenen 

die ver-
kleed aan 
de start 
verschij-

nen, zou 
er na 

afloop een mooie prijs af te halen zijn. 
In eerste instantie kon ik niets verzinnen, maar na enig 
aandringen ben ik nog even om een oude dekbedovertrek 
gegaan en heb die over mijn hoofd getrokken. In 
vergelijking met de andere verklede deelnemers stelde het 
natuurlijk niets voor. Zo was er een duikterrorist, 
kunstenares, theezak, wielrenner met kartonfiets, 
mijnwerkers en een of ander chagrijnig figuur met een 
heleboel ballonnen. 

 
Nadat de jury ons gekeurd had en de fotosessies 
achter de rug waren, konden we dan eindelijk het 
water in. Eerlijk gezegd voelde ik me een beetje 
een watje in vergelijking met die vele mensen die 
slechts gekleed in zwembroek het water in 
doken. In een duikpak was het goed vol te 
houden. Maar ik troostte me met de gedachte dat 
ik diezelfde week nog een duik had gemaakt 
samen met Mathilde in ons natpak, terwijl een 
aantal droogpakkers hadden afgezegd i.v.m. de 
kou. Mietjes! 
 
Na het rondje snorkelen konden we ons weer om 
gaan kleden, waarna een paar dappere DTZ-ers 
toch nog even in zwembroek het water in doken. 
Ik was mijn zwembroek vergeten mee te nemen, 
anders had ik zeker mee gedaan. Helaas is 
naaktlopen verboden op het badstrand in 
Vlissingen. 

 
Na de glühwein en de warme chocolademelk gingen we voor de prijsuitreiking naar hotel Arion. De 
mijnwerkers bleken de eerste prijs gewonnen te hebben.  
Tot mijn verassing bleek ik ook een prijs gewonnen te hebben en mocht ik iets uitzoeken. Die nieuwe 
ademautomaat was net voor mijn neus weg, dus daarom heb ik maar een thermosflesje uitgekozen. Ook 
makkelijk voor bij de koude duiken.  
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Al met al was de Nieuwjaarsduik een leuke ervaring. Volgend jaar zal ik proberen wat meer aandacht te 
besteden aan de verkleedpartij. Misschien kunnen we met z’n allen als staalslak, dan hoeven ze die niet 
meer te storten. 
 
Rob Plasse 
 

Een kijkje achter 

de schermen 
 
Deze keer neemt De Luchtbel een kijkje achter 
de schermen bij de Nieuwjaarssnorkeltocht. In 
september word ik al aan mijn jas getrokken 
door Arjo: “Hé Erik, vergeet je niet te beginnen 
aan de Nieuwjaars-snorkeltocht?” Nu al? Ja, 
nu al, want er moet veel geregeld worden! Van 
de zolder haal ik twee kisten met daarin o.a. de administratie, waarin puntsgewijs staat wanneer in welke 
maand welke stappen genomen moeten worden. Tja, volgens het stappenplan moet ik nu inderdaad 
beginnen. 

We beginnen allereerst met het aanvragen van de 
vergunningen bij de Gemeente Vlissingen, een aanvraag 
voor het gebruik van de accommodatie onder de 
boulevard en natuurlijk parkeervergunningen. Met de 
andere vergunningen zal ik jullie niet vervelen, maar het 
zijn er nog wel wat. Meestal in november zijn alle 
vergunningen helemaal rond. De snorkeltocht 2010 staat 
in de steigers. Nu de stenen nog om de tocht vorm te 
gaan geven. 
 
Arjo maakt de persberichten voor de media en de 
aankondigingen voor in De Luchtbel. Ook dit jaar het 
idee van hem om een BZ’er ( bekende Zeeuw) uit te 
nodigen om het startschot te geven; zijn keuze viel op 
Carla Peijs. Na wat telefoon- en mailverkeer meldde hij 
mij na drie weken dat zij zich zeer vereerd voelde om het 
startschot te geven en graag mee wilde werken, maar0 
er was een maar0 ze had andere verplichtingen. Ja, je 
begin was leuk Arjo het laatste stuk wat minder. Zeg dan 
meteen dat ze niet kan! Zoek wel iemand anders komt 
goed, zei hij volgens mij iets te enthousiast. 
 
Ondertussen wordt de barcommissie gevraagd om te 
zorgen voor de drankjes voor en na de tocht. Roel wordt 
benaderd voor de prijzen, het Arion wordt vastgelegd en 

zo worden er nog meer zaken geregeld. 
Begin december worden de persberichten verzonden 
naar diverse media. En jawel de BZ’er voor dit jaar is 
rond0uh Erik mag het ook Jos Broeke zijn? Die kan! 
Leuk, regel het maar. Zo gezegd zo gedaan. 
Na ruim 3 maanden met regelmaat bezig te zijn 
geweest met de Snorkeltocht is het dan 1 januari 
zover. 
 
Om negen uur sprint ik uit mijn bed om te kijken wat 
het weer is. Ah zonnetje, weinig wind, perfect0 
prima dag voor de snorkeltocht. Ik pak een boterham 
en om 11 uur stap ik in een bus volgeladen met 
spullen voor de tocht. Op naar de boulevard0 
Aangekomen samen met Martin Verhage nog geen 
Albert Dijkstra van de Reddingsbrigade. Effe bellen, 
he Arjo zoek ff het telefoonnummer op van Albert0  
“Dijkstra he” hoor ik aan de andere kant van de lijn  

De WINNAARS: 
 
1. Thijs en Matthijs Mol als milieubewuste  
    mijnwerkers 
2. Martin Verhage als wielrenner 
3. Henk Betlem als snorkelterrorist. 
4. Marcel Jobse en Mathilde Matthijsse als 
    Carl Ferderickson en Tante Til 
5. Jan en Elllen Caljouw als 25 jarig jubileum 
6. Frans Spoor als theezakje 
7  Rob Plasse als slaapkop 
8. Heleen Sinke als Bunny 
    Dominique Sinke als rendier 
    Steven Heinsius als Beachboy 
 
Alle prijswinnaars proficiat! 
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Ja uh, heb er 7 die Dijkstra heten, dus zeg maar welke wil je. Maar hij komt wel hoor, het is nog vroeg 
man. En ja, wel een kwartier later was hij er en kon de kleedaccomodatie open. 

 
De inschrijftafel wordt klaar gezet en de barcommissie 
arriveert met hun spullen. De jury meldt zich, de EHBO’ers 
melden zich en ook onze BZ’er Jos is ruim op tijd. Alles loopt 
geheel volgens plan. De mensen achter de inschrijftafel 
hebben het dit jaar erg druk, veel zwemmers melden zich om 
gebruik te maken van de faciliteiten. 58 inschrijvingen dit jaar!  
Om 14.00 uur is het dan zover. Jos Broeke geeft het 
startschot onder het inmiddels in grote getale toegestroomde 
publiek. De snorkelaars gaan het water in en worden vanaf de 
zodiac en aan de kant in de gaten gehouden door de 
EHBO’ers. 
 
Nadat iedereen 
het water heeft 
verlaten, op naar 
Arion, waar 

Jolanda een korte toespraak geeft en begint met de 
prijsuitreiking en het uitdelen van de aandenkens. Rond half 
5 ga ik naar huis en plof op de bank en pak nog een wat 
kleffe oliebol. Het was weer geslaagd en zeer gezellig! 
 
Zoals jullie lezen een snorkeltocht als deze organiseer ik niet 
helemaal zelf en dat kan ook niet. Veel mensen hebben aan 
deze snorkeltocht meegewerkt. Graag wil ik van de 
gelegenheid gebruik maken om deze te bedanken. Mijn dank 
gaat uit naar: Marnix en Leon van de barcommissie, de 
bemanning van de zodiac Ben en Benny, EHBO’ers  Arjo en 
Eric, juryleden Sylvia, Rob, Jolien, Roel voor de verzorging 
van de prijzen, Albert Dijkstra, Jos Broeke, Yolanda, Martin, 
Peter voor de hand en spandiensten. Gemeente Vlissingen 
en de Verkeersleiding Rijkswaterstaat. 
Waarschijnlijk ben ik iemand vergeten, met excuses, maar 
ook jullie bedankt voor de inzet! 
 
Erik Veerhoek 

DTZ oudste rechten 
 
Ingezonden brief in de PZC van 2 jan 2010  
 

Naar aanleiding van het artikel over de 
nieuwjaarsduik in de krant van 30 december 
[waarin wordt gesteld dat een Vlissingse familie 
daar zeven jaar geleden mee gestart is; red] wil 
ik opmerken dat deze traditie in Zeeland al veel 
langer bestaat. In de PZC van 2 januari 1979 
wordt al verslag uitgebracht van de duiktocht 
van Duikteam Zeeland met start bij de 
duiktoren op het badstrand in Vlissingen. De 
aanleiding was toentertijd het voornemen een 
zg. Zeeuws duikbrevet in te stellen, waartegen 
wij, tevergeefs overigens, protesteerden. Vanaf 

die tijd is de nieuwjaarsduik jaarlijks in Vlissingen door de vereniging [= DTZ; red] georganiseerd. 
 
A.M. van Weelden, Terneuzen 
 
Aanvulling Paul Poland, exclusief voor De Luchtbel: Dit klopt inderdaad. We hebben dat toen samen met 
Arie van Weelden, Jaap le Roij en nog iemand van wie ik de naam kwijt ben het protest tegen de 
duikvergunning georganiseerd. We hebben toen twee of drie jaar op verenigingsniveau de Nieuwjaars-
duik gehouden en toen landelijk opengesteld. De eerste keer dat we dat deden zaten we op zo’n 110 
deelnemers. [De NJS van 2010 is dus inderdaad de 32

ste
! red.] 

De volgende SPONSORS maakten 
deze dag een onvergetelijke dag: 

 
� De Grevelingen 
� Dolphins Dive Centre 
� Het loze Vissertje 
� Intersport Erik 
� Sporthuis Jan Jongepier 
� Watersport Jos Boone 
� Oktopussy 
� Suunto 
� VIP Media 

 
Alle sponsors hartelijk dank! 
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Na weken voorpret was het in de tweede helft van oktober eindelijk zover...met een club van tien 

enthousiaste duikers op duikvakantie naar de 
ecolodge Marsha Shagra in Egypte. Duik mee in de 
wondere onderwaterwereld die de Rode Zee te bieden 
heeft! 

 

 
Yvonne Souisa: “De duik die mij het meest is bijgebleven 
is de duik van 24 oktober naar Elphinstone. 
Samen met een Nederlands koppel en dive guide Bassem 
hadden we een super relaxte driftduik langs de oostkant 
van het rif. De boot dropte ons halverwege het rif en met 

de stroom, zonder ook maar iets te hoeven bewegen, werden we meegevoerd naar de zuidpunt. Omdat 
we om kwart over 9 in het water lagen werd 
het rif mooi beschenen door de zon. Na 
ongeveer een half uur driften belandden we 
aan de zuidkant. Zoals afgesproken zouden 
we een stukje ‘into the blue’ afdrijven om daar 

te 
wach-

ten of 
een 

Oceanic 
op zou 
duiken. 
En ja-
wel na 

vijf 
minuten 
zwom 

de Oceanic richting de SMB van Mike.  
 
GEWELDIG, die beesten blijven fascineren.” 
 
 
Dick Hoeksema: “Mijn meest indrukwekkende duik deze vakantie 
was de duik met de onderzeese grasvelden van Marsa Abu Dabab! 

Je kunt er tientallen meters ver kijken en waant je een vogel die over de weilanden zweeft. En dan 
opeens, in de verte, een zandwolk. Kom je dichterbij, dan ontwaar je een onderzees vliegend tapijt: een 
grote stekelrog, die als een soort ‘Enterprise’ van het ene plekje naar het andere hopt. 
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Op zeker moment moet je je bijna dwingen verder te 
zwemmen. En even later een mega-zeeschildpad, 
onverstoorbaar aan het grazen, een setje remora’s op zijn 
rug. Ver boven je spartelt een groepje opgewonden, naar 
beneden wijzende snorkelaars. Schuin naast de 
snorkelaars, vlak onder het wateroppervlak, schiet een 
school pijlinktvissen weg, hun grote ogen wijd geopend. 
De schildpad trekt zich van alles niets aan en graast 
vrolijk ver-
der.  
 

Vooruit, 
verder 
maar 

weer0 Hé, wat is dat? Weer een zandwolk. Wel erg groot 
deze keer. Dat zal toch niet één van die giga-meiden 
zijn?? Het zal toch niet waar zijn??? En inderdaad, het is 

niet waar: 
geen 

doejong, 
maar weer 

een 
schildpad. En even later weer een. Het is beschamend, 
maar je went eraan. Volgens de duikgids is de kans op 
een zeekoe één op de honderd. Een kleine kans dus en 
22 oktober 2009 is niet onze ‘lucky day’. Maar wat heet. 
Als toetje schiet er nog een grote gitaarrog onder Martijn 
en mij door. Toch wel heel bijzonder. Een duik die ik niet 
snel zal 
vergeten”. 
 

 
Marian Roos: “Wat voor mij was een highlight van deze 
vakantie het vinden van een zeepaardje op het grasveld 
van Abu Ghazun na een kort verblijf op het wrak van de 

Hamada. Niemand 
heeft ze gevonden, 
en zelfs toen ik ze 
aan André aanwees 
zag hij ze nog niet.   
Een andere highlight 
was het vinden van 
een aantal spookfluitvisjes  die ik ook ‘per ongeluk’ vond doordat we 
deze vorig jaar ook al ergens tegen gekomen waren op een andere 
duik en ik 
nog wist 
hoe ze er 
uitzagen.  
 
Indrukwek
kend vond 
ik de deco 
tank waar 
we zeer 

veel uitleg over kregen. We kregen zelfs de 
statistieken te zien: 133 mensen zijn in drie 
jaar tijd in de decotank geweest (77 mannen & 
56 vrouwen). 
Ik vind dit nog meevallen voor het grote aantal 
duiken die aan deze kant van de kust tot aan 
Hurghada worden gedaan”. 
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Astrid van der Mast: “Een duik in de Rode Zee vind ik iedere keer weer indrukwekkend. Maar 
zwemmend langs het rif en voor je een wrak wat opdoemd dat is en blijft toch geweldig. Een relaxte duik 

op Abu Ghazun. Na 
een korte briefing 
gaan we als 
buddyparen te water 
en hebben we een uur 
om heerlijk over, 
onder, in, en om het 
wrak te duiken. 
Samen met Dick 
verken ik eerst de 
omgeving om het 
wrak, en wat opvalt 
zijn de mooie zachte 
koralen met al zijn 

kleurenpracht. We zwemmen verder en komen Marian en André 
tegen bij een krokodilvis. Even foto's maken en we zwemmen weer 
verder. Na een 45 minuten zwemmen we richting de grasvlakte waar 
we misschien zeepaardjes kunnen tegenkomen. Helaas deze keer 
zitten ze goed verstopt. Dick raakt al aardig door zijn lucht heen en we besluiten om langs het rif terug te 
zwemmen. We komen nog een mooie anemoon tegen met de clownsvisjes. Even verder nog een 

verdwaald clownsvisje zonder anemoon. Bijzonder. Ook 
deze duik was weer goed.  
 
Uit het water heerlijk genieten van koffie met cake. De 
lokale kinderen komen dan altijd even kijken en deze keer 
had ik shirts voor ze meegenomen en dat werd in dank 
aangenomen. Allemaal weer blij. Na even bijgekomen te 
zijn een lunch op Nakari en klaarmaken voor de volgende 
duik”. 
 
 
 
 
 

 
Wist u datjes door Roel van der Mast 
Voor mij het hoogtepunt het fotograferen van parende 

naaktslakjes was... 
Dieptepunt van de 
vakantie voor de 
meesten van ons 40 
meter was... 
 
De huismus bij het rif een Ibis was 
Ik pech had met de scherpstelling van mijn camera....erg jammer! 
 
Er gelukkig dit keer 
geen camera’s zijn 
verdronken. 
Het erg gaaf duiken is 
op het huis rif 
vanwege je eigen 
vertrek, tempo en 
dieptekeuze 
Het dolfijn zwemmen 
was met een dolfijn. 

 
We de staart van de doejong hebben gezien en dat dat 
beter is dan niets. 
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Wij de tip hebben gegeven dat de duikscholen  voor de 
keuze staan zich aan te gaan aanpassen de duikers met 
camera's, omdat fotografen niet in een treintje kunnen 
zwemmen. 
We ongelofelijk lekker eten kregen wel 2x warm per dag!  
 
De zon om 06:00 uur opging en om 17:00 uur weer 
onderging  
We dus 11 zonuren per dag hadden maar hier niet veel 
van mee maakten omdat... 
We ongeveer 4 duiken per dag maakten van ongeveer 75 
minuten per duik 
Dat we dus 5 uur per dag onder water zaten...(gaat af 2 x 
1 uur ontbijt & lunch) 

We dus maar 4 uur per dag van de zon hebben genoten! 
 
 

Wist u datjes door Annick Creemers 
Voor mij was het hoogtepunt het duiken met een Oceanic white 
tip...wat een gaaaaff beest!! 
Of nee, met een dolfijn..dat was inderdaad wel heeeel fijn he Roel! 
Of misschien toch die staart van die doejong, die we dezelfde dag 
ook nog zagen... 
Yvonne, Mike, Martijn 
en ik toen wel echt 
door het dolle 
gingen... 
 
Ik tijdens een van de 
eerste duiken bij 
Elphinstone op 40 
meter diepte muziek 
hoorde onder water.... 
ik dat wel een erg 
bijzondere ervaring 

vond! 
 
Er op het huisrif iedere dag wel een paar Blue Spotted Ray’s lagen te zonnen. 
Dat er op dat zelfde rif twee baby Blacktip haaitjes wonen die je ook vaak even zag... 

 
We zelfs krokodilvissen hebben gezien met snorkelen 
Het leven in een tent aan het strand echt een aanrader is! 
Het een onbeschrijfelijk gevoel van vrijheid geeft als je 
wakker wordt met de Rode Zee voor je tent en al het 
moois wat er in rondzwemt. 
 
Dat het helemaal niet zo primitief is, zeker niet met een 
bedoeïe-
nentent 

met rode 
wijntjes en 

water-
pijpen om 

de hoek... 
 
Je gek wordt van de hoeveelheid clowns-vissen om je 
heen...fantastisch!!  
 
Het te gek was om met een grote groep vrienden al deze 
belevenissen mee te mogen maken!! 
 
Annick Creemers 

Annick 

Oceanic 

< 10 m 
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In de vorige clubkrant hebben we een oproep gedaan om mee te gaan met de DTZ clubreis 2010 en daar 
is ruim op gereageerd. Middels de e-mail is de offerte met de leden gedeeld. Uit enkele reacties bleek dat 
we die niet direct aan iedereen toegezonden hadden, maar veel komt goed via het doorsturen: dank! 
Inmiddels is duidelijk dat we met de DTZ clubreis 2010 naar Port Ghalib bij Marsa Alam willen gaan, in 
november 2010. Als uitvalsbasis hebben we het Coral Beach Marina Lodge gevonden, met daarbij de 
Emperor Divers duikschool, direct bij het hotel. Dagelijks kunnen we 
vanaf het hotel met een boot twee duiken gaan maken. En dat 
allemaal voor een bedrag onder de € 900,- (all inclusive). Het exacte 
bedrag moet nog vastgesteld worden in overleg met het bestuur (in 
verband met de clubbijdrage). 
  
De aanmelding op deze aanbieding was wat minder dan de enquête 
deed vermoeden: op de enquête kregen we 38 positieve reacties, nu moeten we melden dat we met 24 
mensen op stap gaan. Wij vinden dat nog steeds een prima score.  
Uit de afwijzende reacties bleek dat enkelen al naar deze plek geweest waren en dat anderen een 
programma voor de niet-duikers misten. Aangezien we primair een duikreis willen organiseren naar een 
locatie met prachtig duikwater zien we ons nog niet direct geroepen om een nieuw voorstel te doen. 
Mocht het wezen dat we ons hierin vergissen 0 we horen het graag, maar je moet wel snel wezen! We 
gaan de reis nu reserveren en de aanmeldingen omzetten in inschrijvingen. De gelukkigen moeten dan 
een aanbetaling doen, om zeker te zijn dat we straks niet met lege stoelen in het vliegtuig en lege bedden 
in het hotel zitten. 
 
Erik Veerhoek, Yolanda de Jong en Harm Verbeek (alleen via het speciale E-mailadres) 
 

 
Toen wij het baantje van Treur- en Jubelcommissie aanvaardden, dachten we dat we daarmee een van 
de minst intensieve jobjes binnen onze vereniging hadden binnen gehaald. Niets is echter minder waar. 

We lopen van kraamvisite naar 
ziekenbezoek en vervolgens weer naar 
volgende kraamvisites. Dat de leden van het 
duikteam zo vruchtbaar zijn, hadden we niet 
kunnen vermoeden.  
 
Dat een baby – zoals ze plachten te zeggen 
– een geschenk is uit de hemel wisten we al. 
Twee baby’s op het zelfde moment is meer 
dan een geschenk uit de hemel. Dat is geluk 
voor de ouders, grootouders, maar ook voor 
ons, de Jubelcommissie die daar twee 
vliegen in één klap mee slaat. We reisden 
daarom graag af naar Vrouwenpolder om de 
kraamreceptie van Marnix en Marianne 
Poelman te bezoeken in het restaurant de 
Mexicaan. Bij de dubbele wieg hing een 
briefje met het verzoekje de wat vroeg 
geboren en dus nog zeer kwetsbare 
tweeling niet aan te raken. Het griepvirus ligt 
op de loer en zeker daar in het hol van de 
leeuw0  
 
We gaan jullie niet vertellen met welk 
enthousiasme de trotse ouders hun Daan & 
Milou aan ons toonden. De foto spreekt 

boekdelen. Zo ook ons – of eigenlijk jullie cadeau. Een boekje voor binnen in het bad en een boekje over 
vissen voor buiten aan zee. Het kan niet anders dan dat deze prikkels iets losmaken bij deze prille 
levens. Als dat lukt heeft deze jeugd straks bij het Duikteam Zeeland veel toekomst. 
                Paul & Marjon 
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“Hoera, we hebben een dochter! We noemen haar  
 

Nikki    Ze is geboren op 20 november 2009”. 

 
Zo kondigden Erik en Miranda de Been de geboorte hun dochter aan.  
 
Namens de redactie heel hartelijk gefeliciteerd en veel geluk met 
elkaar! 
 
Voor bezoek graag even bellen.  

 

 

 
 
Herfstweer met korte hevige regenbuien en een partij wind waar je U tegen zegt. Niet echt lekker weer 
om buiten te zijn. Maar toch is dat wel het geval. Lopend op die kale vlakte die Neeltje Jans heet. Midden 

in de Oosterschelde en leunend tegen de Noordzee. Dit is 
de plek om met de elementen kennis te maken. En in dit 
geval nieuwe vrienden en een oude bekende. Of, zou ik 
mijn oude bekende nog wel herkennen? 
 
Het is aan het eind van de zomer dat ik al surfend een in 
mijn ogen in nood verkerende zeehond tegen kwam in de 
branding op het strand van Dishoek. Geen moment heb ik 
getwijfeld om hem te hulp te schieten. Mijn surfplank heb 
ik naar de kant laten spoelen terwijl de zoekactie in de 
branding naar de zeehond werd ingezet.  
 
Ga eens na wat 

het gevoel is wanneer je een kleine huiler langs je benen voelt 
zwemmen en je even later je hem uit het water kan vissen. Zijn 
hartje klopt in mijn linkerhand, zijn kopje zoekt. Hij tast zijn 
nieuwe situatie af en ik merk aan zijn rustige gedrag dat hij 
vrede heeft met deze plek. We bekijken hem aandachtig en 
smelten direct bij het zien van zijn vriendelijk smoeltje met de 
lange neusharen. Dit is het moment van dat er een nieuwe band 
ontstaat tussen mens en dier. 
 
Nu de 28

ste
 november is het de tijd om de aangesterkte Eljo 

weer het ruime sop te laten kiezen. Hij heeft een liefdevolle 
verzorging gehad in Zeehondencrèche Pieterburen. Hij is van 
zijn longwormen ontdaan en zijn gewicht is van 10 kg naar een 
goede 40 kg geschoten. Met wat kilootjes aan overgewicht kan 
hij een frisse start maken in de Zeeuwse wateren.  
 
En het is fris deze dag. Menigeen trotseert deze dag. Ook zijn 
trotse Belgische adoptanten trotseren de wind, regen en kou. 
Natuurlijk, ze zijn net zo opgewonden hun Eljo te zien als Eljo 
de vrije zee en zijn soortgenoten. Nog even, het transport van 
Neeltje Jans naar het strand van Renesse duurt maar even. 
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We staan in de luwte van de duinen op het strand van Renesse met op enige meters van de waterlijn 
twee houten kisten. Tussen de spijlen door zie ik dan de eerste glimp van Eljo. Wat een grote jongen is 
het geworden! Wat direct opvalt, zijn de grote donkere ogen. Dat was tijdens de vondst 3 maanden 
eerder wel anders. Ze staan nu fris en nieuwsgierig. Kom, de gevangenschap moet niet langer duren dan 
nodig is. Een medewerker van de zeehondencrèche trek met een stok een streep in het zand en 

sommeert de nieuwsgierigen mensen achter de 
lijn plaats te nemen.  
Mevrouw Pleisman geeft me tikje op mijn 
schouder, “Blijf jij maar hier, we hebben een 
verassing voor je. Je mag op de kist zitten en Eljo 
zijn vrijheid weer terug geven”. Geweldig wat een 
leuk gebaar! Zittend als een nerveus klein kind zit 
ik daar op de kist te wachten tot ik het luikje mag 
opendoen. 
 
Eljo hoeft niet lang na te denken nadat het luikje 
voor zijn neus is verdwenen. Ruimte en zee moet 
het eerste blik geweest zijn. Langzaam schuift hij 
en zijn eveneens aangesterkt maatje richting zee. 
Zo nu en dan stoppen ze even en nemen de 

omgeving in zich op. Wat ben je groot en lekker dik geworden gaat er door mij heen. Hij kijkt nog eens 
achterom en ik zie zijn mooie kop met mooi groot donker oog en die geinige lange neusharen. Wat zijn 
zeehonden toch heerlijke knuffels op te zien. Ik probeer dit moment vast te leggen op de foto’s maar ze 
halen het niet wat op mijn netvlies staat. Het gaat je goed Eljo!      
    
                   Roel van der Mast 
 
Het Zeehondenfonds Van De Groene Horizon vzw, Ferdinand Lousbergskaai 15/M - 9000 Gent – 
België. Het verslag is eveneens te vinden op www.zeezoogdieren.org/wordpress/?p=2704 
 
 

 
 
Beste DTZ-leden, 
  
Het is zover! We gaan op 27 januari beginnen met de opleiding wrakduiken! Deze cursus bestaat uit 2 of 
3 zwembadtrainingen, 2 buitenduiken in het Veerse Meer, 2 duiken op het Galjoen zonder poen in de 
Oosterschelde en tot slot een bootwrakduik op een wrak in het Veerse Meer. 
 
De wrakduikcursus bestaat uit het omgaan met een 
wrakreel, decompressieballon en de kennis van een 
wrakduikuitrusting. Deze cursus is toegankelijk voor 
iedereen van DTZ. Wat voor duikuitrusting je hebt maakt 
niet uit. 
 
Het is de bedoeling om kennis te maken met het 
wrakduiken, zodat je in Nederland, of in het buitenland, 
beter voorbereid ben op het wrakduiken. Voor deze 
cursus hoef je geen examen te doen. 
 
De data van de zwembadtrainingen zijn 27 januari,3 
februari en 17 februari. Laat iets van je horen als je 
interesse heb. En of je in bezit bent van een reel en een 
decompressie ballon. Het is de bedoeling om de cursus 
met volledige uitrusting te gaan doen, dus ook je lamp 
meenemen. 
 
 
  
Groeten, Rob Maas. 



 14

 
Van Zeelandnet startpagina: site van de dag (3 juni 2009). Gelezen door Margreet van Aalst 

 
Tien bijzondere zwemplekken over de gehele wereld. Hierbij nummer vier: de Dode Zee. 
 
De Dode Zee is het laagst gelegen meer ter wereld, en is gelegen tussen de Jordaanvallei in het  
noorden, de bergen van Moab in het oosten, de Arava-vallei in het zuiden, en de bergen van Judea in het 
westen. De Dode Zee is een onderdeel van een 'lekkende' transformbreuklijn die loopt van Turkije tot en 
met het Nauw van Tiran, en daar aansluit op de openende breuklijn van de Rode Zee.  

 
Het meer kreeg waarschijnlijk de 
naam Dode Zee omdat door de hoge 
concentratie van mineralen er geen 
direct zichtbare levende wezens in 
voorkomen (wel microscopisch). In 
2005 lag de waterspiegel van de 
Dode Zee 417,5 meter onder 
zeeniveau waarmee het de laagst 
gelegen plek op het aardoppervlak is. 
Deze waterspiegel blijft dalen. Het 
wateroppervlak is 1020 km². 
 
Het meer is de afvoerbasis van een 

groot stroomgebied, bestaande uit gedeelten van Oost-Israël, West-Jordanië, Zuidoost-Libanon, 
Zuidwest-Syrië en het gehele Oosten van de Westelijke Jordaanoever. Het instromende water verdampt 
grotendeels en daardoor wordt het meer een depot van mineralen. De concentratie zout is met 33% zo 
hoog, dat een mens er zonder moeite in blijft drijven. Ook zou een kuur in de Dode zee heilzaam zijn voor 
bepaalde huidaandoeningen. 
Het wateroppervlakte is echter voortdurend verkleind, met als laatste ontwikkeling het opdrogen van het 
zuidelijk bassin van de Dode Zee. In 2005 hebben de drie 
buurlanden van de Dode Zee aangegeven de Dode Zee te 
willen redden door er water uit de Rode Zee in te laten lopen. In 
2007 werd door de Wereld-bank de hulp ingeroepen van KEMA 
om te onderzoeken of dit mogelijk is. In mei 2009 heeft koning 
Adullah van Jordanië het akkoord getekend om met de aanleg 
van deze waterverbinding te starten. 
 
Enkele plaatsen die aan of niet ver van de Dode Zee liggen, 
hebben een groot historisch en archeologisch belang. Ook zijn 
er plaatsen die van toeristisch van belang zijn bijv. als kuurdorp 
voor huidziekten zoals psoriasis en vitiligo. Sodom is een van de 
belangrijkste winningplaatsen ter wereld van kalium en andere 
mineralen. Men houdt er ook rondleidingen. Aan de Jordaanse 
zuidzijde van de Dode Zee is een soortgelijk complex. 
 
Deze toerist “zit” in een liggende positie en het water is geconcentreerd genoeg om zijn gewicht te kun-
nen dragen. Als je dit in het zwembad zou uitproberen dan zink je onmiddellijk. Het schijnt een ongelofe-
lijke ervaring te zijn. 
 

 
Gelezen in het Reformatorisch Dagblad, 15 december 2009 
 

MIDDELBURG – Onbekenden hebben het Duitse landingsvaartuig MFP920 vernield dat op de 
bodem van het Veerse Meer ligt. Dat heeft Fred Groen van wrakduikstichting De Roompot maandag 
bevestigd naar aanleiding van een bericht in de PZC.  
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De vandalen zijn volgens Groen met 
name op zoek naar het roestvrijstalen 
U-bootkanon, waarvan er nog maar 
drie in de wereld zijn, en naar het 
anker dat is versierd met een adelaar 
en een hakenkruis. Ze zijn op de 
markt veel geld waard. Groen heeft 
films op internet gezien waaruit de 
schade blijkt. 
 
Het wrak werd bijna vier jaar geleden 
ontdekt door de wrakduikstichting en 
sindsdien is er om veiligheidsredenen 
en vanwege het cultuurhistorisch 
belang een duikverbod rond het schip. 
Naar nu blijkt is er geen controle op 

het duikverbod. Groen heeft daarom brandbrieven gestuurd naar Rijkswaterstaat, de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed en het Korps landelijke politiediensten (KLPD). 
 
De landingsboten van het type Marinefahrprahme (MFP) waren in eerste instantie gebouwd voor de 
aanval op Engeland. Deze operatie Zeeleeuw werd al snel weer afgeblazen, waardoor de boten onder 
andere deel gingen uitmaken van een landingsvloot die onder commando stond van kapitein Johannes 
Zäpernick. Een landingvaartuig gooide het anker uit als het vasteland naderde. 
 

 
 
Op zaterdag 20 februari 2010 organiseert de evenementencommissie een 
wokavond bij wokrestaurant Da –Xin in Vlissingen. We verzamelen om 18.30 
uur in het restaurant, locatie Beursplein 5 in Vlissingen. De kosten bedragen 
€18,-  per persoon voor een wokbuffet, exclusief drankjes. Uiteraard zijn 
partners ook van harte welkom. Jij  komt toch ook?!  
 
Opgeven kan tot vrijdag 5 februari bij Annick Creemers via e-mail 
 

 

 
 

Een nieuwe foto site!!!  

http://yoerivanes.nl 

De link staat op de site  

http://www.duikteamzeeland.nl/links.htm,   

Frans Spoor 

 

 
 
Droogpak Duiken voor watjes?.....of toch niet. Ik heb altijd geroepen droogpakken zijn voor watjes, 
want echte duikers duiken zomer en winter nat. Tot ik een paar jaar geleden het water in de winter toch 
wel koud begon te voelen en ik toch maar eens bij een van onze adverteerders mijn licht ging op steken 
over de aanschaf van een droogpak. Omdat de duikshop een leuke aanbieding had liep ik niet veel later 
met een droogpak onder mijn arm de winkel uit. 
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Maar ja nog nooit met een droogpak gedoken wist ook niet wat ik kon verwachten, dus eerst maar een 
proefduikje gemaakt in het Veerse Meer. De duik ging goed wel even wennen aan het stugge pak en toch 
een beetje bang om lucht in de benen te krijgen en dan op je kop als een boei aan de oppervlakte te 
drijven, eigen zou een specialty droogpak duiken misschien wel goed zijn. En jawel op 27 oktober 2009 
was het zover de specialty droogpak werd gegeven. 
 

Eerst de theorie in het clubhuis 
gegeven door 2-sters instructeur 
Paul Neven en 1-sters instructeur 
in opleiding Eric van Loenhout. De 
opkomst was die avond al vrij 
groot ondanks dat er e nog een 
aantal droogpakkers op vakantie 
waren. Voor de vakantiegangers 
werd nog een tweede avond 
ingepland. 
De cursus ging over de 
verschillende soorten 
droogpakken, het onderhoud 
ervan, ook kwamen de 
verschillende soorten hals en pols 
manchetten aanbod waar op moet 
je letten bij de aanschaf van een 
droogpak. En natuurlijk belangrijk 
het onderhoud van je droogpak 
werd onder de loep genomen, 
want een droogpak is toch een erg 
kostbare zaak om die te laten 
vervangen. 

Veel van de informatie die in de cursus behandeld werd, zat na een aantal keer het droogpak-cursusboek 
door gelezen te hebben, toch nog wel ergens in mijn achterhoofd verborgen dus het theoriegedeelte was 
niet moeilijk om te volgen. Maar waar ik naar uit keek was toch de zwembad les want hoe kom je weer 
recht als je benen vol lucht zitten. Een datum was snel geprikt, woensdag 11 november. In volornaat in 
het warme water van het zwembad. Ook hier hadden Paul en Eric zich goed voorbereid, grote posters 
met alle checks en oefeningen hingen aan de muur van het zwembad. 
 
Na een briefing en buddyindeling het water in, de oefeningen bestonden uit: trimmen op pak trimmen op 
vest, noodopstijgingen, afdalen en opstijgingen en natuurlijk op je kop in het water staan en je pak vol 
blazen en dan maar kijken of je met een koprol weer recht in het water komt zonder dat je naar de 
oppervlakte schiet. Met deze oefening is er bij een aantal mensen toch water in het pak gelopen. Na al 
deze oefeningen wordt een datum geprikt voor de eerste buitenduik. De meeste cursisten hadden al een 
droogpak dus hadden al behoorlijk wat droogpakduiken gemaakt, maar voor een enkeling was dit de 
eerste keer die hadden of een pak geleend of gehuurd. 
 
Dus zo stonden we 21 november op de 
Veersegat-dam na nog een briefing en 
de buddy indeling het water in. Met een 
graad of 10 en heel helder water was er 
niet veel te zien een platvorm, een 
mosselen begroeid touw en wat 
zeesterren en dat was het dan wel. 
Maar een paar gelukkige onder ons 
kwamen naar de kant met enkele 
souvenirs een verkeersbord en jawel 
een heuse kluis0.wel leeg maar toch.  
Na wat foto’s van de buit te hebben 
gemaakt en na wat napraten over de 
duik ging iedereen weer terug naar huis.  
 
Paul en Eric bedankt voor deze 
specialty en dat er nog meer mogen 
volgen! 
                                         Erik Veerhoek 
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Dachten we dat de geboorte van Zeepaardjes in Blijdorp bijzonder was, lezen we het volgende bericht in 
de PZC van 29 december: 
 
VLISSINGEN - In het zeeaquarium van Het 
Arsenaal in Vlissingen zijn maandag dertig 
zeepaardjes geboren.  
 
De beestjes zijn nog geen centimeter groot. De 
laatste keer dat er in Het Arsenaal zeepaardjes zijn 
geboren is al een paar jaar geleden. Ze zijn 
bovendien nog nooit zo laat in het jaar geboren. 

 
 
Bij zeepaardjes zijn de mannetjes die zwanger. De 
baby's groeien vier weken in de buidel van hun 
vader. Daarna worden ze niet meer verzorgd en 
moeten ze zelf op zoek naar eten. Ze eten 
uitsluitend plankton. Na twee maanden, ze zijn dan 
vijf centimeter, eten ze vast voedsel en mogen ze 
terug naar het bassin met hun ouders.  
 

 

 
Gelezen op www.nuvideo.nl door Marian Roos 

 
Het kan niet op. Ook Artis legt geboorte zeepaardjes vast. De Amsterdamse dierentuin heeft woensdag 
30 december de geboorte van enkele honderden zeepaardjes op film weten vast te leggen. Dat er 
zeepaardbaby's ter wereld komen is op zich niet zo bijzonder, wel dat het wordt gefilmd. De beesten zijn 
namelijk erg schuw en ze zoeken dan ook het liefst een rustig plekje uit voor de bevalling.  
Zie http://www.nuvideo.nl/achterklap/29747/artis-legt-geboorte-zeepaardjes-vast.html 
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Uit het logboek van Mathilde Matthijsse  
 
Sinds wanneer duik je en wat was je eerste duik? 
November 2002 zijn Marcel en ik begonnen met de duikopleiding bij DTZ. Mijn 
eerste duik was met Harm op 5 april 2003 bij de Kabbelaar. Ik vond het 
allemaal best spannend en voelde me ook zo ingepakt in die duikuitrusting. 
Wat een gedoe met al die spullen en eenmaal onderwater besloeg mijn bril, 
maar ik was zo met alles bezig dat ik niet meer durfde om die bril ook nog eens 
te laten vollopen en weer te klaren! (En dat hadden we toch zo vaak geoefend 
in het zwembad!). Door die mistige bril heb ik dan ook niet veel gezien. ☺  Het commentaar van Harm na 
de duik: “Eeh... we gaan eigenlijk wel duiken om iets te zien hoor, niet om heel hard een rondje te 
zwemmen!” Oeps haha. 
 
Hoeveel gelogde duiken heb je?  
In de laatste week van 2009 heb ik met Rob mijn 382-ste duik gemaakt.  
 
Waar, in welke landen heb je zoal gedoken?  
Vooral in Zeeland! Sardinië, Spanje, Frankrijk, Griekenland, Curaçao, Egypte, Madagaskar. O ja, en in 
België! (La Gombe en Nemo33) 
 
Vertel wat over jouw meest bijzondere en dierbare duik uit je logboek. 
De meest dierbare duik was toch wel tijdens de “zeepaardengekteperiode” in 2008: bij de Zeelandbrug 
zaten zeepaardjes en we (meerdere DTZ-ers!) waren helemaal wild. Bijna elke dag reden we naar “de 
brug” om op de gekste tijden te water te gaan: ’s avonds laat, midden in de nacht en ’s morgens vroeg 
nog voor het werk. 

 
Op 20 augustus 2008 gaat om 04:00 de wekker, duikspullen 
liggen al in de auto, op naar de Zeeland-brug! Het is een gewone 
doordeweekse werkdag (ook voor ons ☺), dus lekker rustig op de 

duikstek, we zijn de enige twee duikers. Om 05:37 stappen we in het water, de te volgen zwemroute is al 
routine, het spotten van het zeepaardje tussen de wilgentakken nog altijd een speurtocht. Als je dan 
opeens dat koppie tussen de takken ziet, verschijnt er vanzelf een grote glimlach achter je ademauto-
maat. We liggen te kijken naar het zeepaardvrouwtje als we opeens zien dat het mannetje een stukje 
verderop zit. Dan gebeurt waar we over gelezen hebben en wat we zo graag eens willen zien: het 
zeepaardjes-ochtendritueel! Het vrouwtje zwemt naar het mannetje, ze draaien rondjes rond elkaar, dan 
haken ze de staartjes in elkaar en zwemmen langzaam weer uit elkaar. 
Ruim een uur later zitten we allebei met een grote grijns op het werk, al neuriënd: “begin de dag met een 
dansje0”. 
 
Wat was je kortste of langste duik ooit en hoe kwam dat?  
De kortste duik was 4 minuten bij Putti’s Place, omdat mijn buddy niet kon klaren (ik zal geen naam 
noemen ☺). De langste duik was anderhalf uur bij Veerhoek’s Place, omdat ik niet kon stoppen met foto’s 
maken. 
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En tot slot welk waterdier heeft het meeste indruk op je gemaakt? 
In IJsland heb ik Bultruggen gezien dat was erg indrukwekkend. Sepia’s vind ik ook altijd 
bijzonder, het zijn net buitenaardse wezens, maar ja0 op 1 staat toch het meest 
sprookjesachtige wezen: 
 
Hartelijk bedankt voor de medewerking!! Margreet van Aalst 
 

 
De Duikvaker 2010 (6 en 7 februari 2010) vindt dit jaar plaats op een nieuwe locatie: Expo Houten. Ook 
de NOB zal hier weer aanwezig zijn, samen met diverse fabrikanten, toeleveranciers, duikscholen, 
duikverenigingen, opleidingen, winkeliers en reisbestemmingen.  
Tijdens Duikvaker 2010 wordt een hal ingericht speciaal voor Duikverenigingen: Duikverenigingen 
Meeting Plaza. Duikverenigingen kunnen hier voor 50 euro een tafel huren om zichzelf te presenteren. 
 
 

 
 

Margreet van Aalst heeft een nieuw e-mailadres 
Uitschrijvingen: Wesley Brandt, Niels van Oosten, Daniëlle Sies, Yvonne Souisa-Vlam, Koen en 
Lisa Verhaeghe de Naeyer, Sven van der Walle & Tom Ytsma. Het ga jullie goed! 
 
Nieuwe leden:  
 
Adrie van Loon & Alcuin de Weert  
 
Hartelijk welkom bij DTZ! 
 

 
 
 
 

 
 
Za 23 t/m 30 jan    Boot 2010, Düsseldorf 
Wo 27 jan     Start cursus wrakduiken,  
      zwembad 20.15 u 
Vr 5 feb          Deadline stukken Jaarverslag 
      2009 
Vr 5 feb     Uiterste datum opgave  
      Lekker wokken 
Vr 5 t/m zo 7 feb   Duikvaker 2010, Houten 
Ma 8 feb     BestuursLedenVergadering 
Ma 15 feb       Deadline maart-Luchtbel 
Za 20 feb     Lekker wokken, Da-Xin,  
      Vlissingen, 18.30 u 
Ma 22 mrt     BestuursLedenVergadering 
Ma 12 apr     ALV, Clubhuis, 20.00 u 


