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 www.duikteamzeeland.nl  met ôDe Luchtbelõ in kleur! 

  archief: http://groups.yahoo.com/group/dtz 
  clubmail: dtz@yahoogroups.com 
 (aanmelden clubmail: mailtje met naam naar dtz-owner@yahoogroups.com) 

    
Voorzitter: 
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0118 603115 
 
voorzitter@duikteamzeeland.nl 

Secretaris: 
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secretaris@duikteamzeeland.nl 
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hoofdtrainer@duikteamzeeland.nl 

Materiaalcommissaris: 
Marco Collignon 
Roozenburglaan 115 
4337 JC MIDDELBURG  
0118-633348 

 
materiaal@duikteamzeeland.nl 

Algemene berichten aan bestuur te 
richten aan: 
 
bestuur@duikteamzeeland.nl  

 
Materiaal beheerder: Bert Kögeler, 06-55816289 materiaal@duikteamzeeland.nl 

 
Evenementencommissie: 
Erik Veerhoek arer@zeelandnet.nl  

 
Treur & Jubel: Marjon Jobse, mljobse@zeelandnet.nl ; Paul Poland, pmpoland@xs4all.nl   

 
Redactieadres De Luchtbel: 
Harm Verbeek 
Kingstraat 10 
4336 LG Middelburg 
0118-640275 
 
luchtbel@duikteamzeeland.nl 

Overige redactieleden: 
Arjo de Keizer, arer@zeelandnet.nl  
Marian Roos, andreroos@zeelandnet.nl  
Veronica Spoor, veronica@zeelandnet.nl 
Fien Jansen, orgiejan@zeelandnet.nl 
Distributie en archief De Luchtbel: 
Bert Kögeler, bkogeler@zeelandnet.nl 

 
AMRO-bank rekeningnummer: 46.06.65.502 t.n.v. Duikteam ñZeelandò 
Gironummer: 5482485 t.n.v. Duikteam ñZeelandò, Postbus 312, 4330 AH Middelburg 
 

 
Ledenadministratie: 
Mathilde Matthijsse 
Noordbolwerk 23 
4331 SH Middelburg 
0118-635161 
mathildematthijsse@yahoo.com 

Training woensdag:         
Tot 30 mei 2012  
20.15-21.15 uur (gevorderden) 
Vrij zwemmen zondag: 
Tot 27 mei 2012 
12.30- 13.30 uur  

 
HET CLUBHUIS IS INCIDENTEEL GEOPEND BIJ / NA CLUBACTIVITEITEN 
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VVaann  ddee  rreeddaacctt iiee  
 
Deze keer kwam de redactie bijeen bij de aanstaande redacteur: Yvonne Orgers. Zij gaat 
na de zomervakantie (waarin we allemaal veel gaan duiken) het werk van mijn kant 
overnemen. Dit is dus de laatste keer dat ik computer technisch zit te knippen en te 
plakken. Maar voordat het zover is moet ik nog even het voorwoord schrijven.  
 
Beste leuk hoor zoôn clubkrant, maar er gaat toch meer werk in zitten dan je vooraf kunt 
inschatten. Je moet achter mensen aan zitten, verhaaltjes verzamelen en die dan 
doorlezen.(controle op grove schending van de mensenrechten ï komen gelukkig nooit 
voor). Deze keer is er redelijk veel copy verzameld en we hadden nog een deel 2 van 
Krijger en Co te goed. 
 
Vanaf deze plek wens ik Yvonne veel plezier met haar nieuwe uitdaging. Ik hoop wel dat 
ze met Fien mee blijft komen om voor koffie en thee te zorgen bij de verschillende 
clubduiken! En jullie kunnen haar helpen door veel verhalen te schrijven en door te sturen 
naar luchtbel@duikteamzeeland.nl  
 
Harm, Yvonne, Arjo, Fien, Marian, Veronica 
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VVaann  ddee  vvoooorrzz ii tt tt eerr   
 
Het seizoen is al weer een tijdje geleden begonnen. Helaas hebben we nog niet kunnen 
genieten van een lange tijd mooi weer achter elkaar. Zo af en toe een dagje, maar dat is 
dan ook alles. Desondanks wordt er toch wel flink gedoken. De trainingen voor de eerste 
en tweede sters vinden nagenoeg wekelijks plaats en er heeft in mei ook nog een 
specialty plaatsgevonden, namelijk decompressieduiken. Op zaterdag 23 juni vond de 
eerste bootduik van dit seizoen plaats. Het was een mooie dag, hoewel het wel behoorlijk 
winderig was. Dat mocht echter de pret niet drukken. 
 
Inmiddels hebben we als bestuur al weer een vergadering gehad en gesproken over de 
taken die nog voor ons liggen. Zo heb ik zelf een afspraak gemaakt met de gemeente 
Middelburg om eens te praten over de plannen die zij hebben met ons clubhuis. Er gonzen 
allerlei geruchten, maar wat nu echt waarheid is, hoop ik dan te horen. We hebben 
besloten daarna op een rij te zetten wat de eventuele gevolgen en mogelijkheden zijn. Het 
is nu echter nog te vroeg om daar enig idee bij te hebben. Eerst maar eens aanhoren wat 
de bedoeling is. Daarna zullen we dit als bestuur oppakken en op de ALV met jullie 
bespreken.   
 
Zoals jullie wellicht al via de mail hebben vernomen, heeft het zwembad ons gevraagd om 
te assisteren bij de wereldrecordpoging watertrappelen. Wij hebben dit verzoek via de mail 
aan de leden doorgezet en vier duikers hebben zich hiervoor aangemeld. Mogelijk hebben 
jullie hierover ook iets gelezen in de PZC. In het betreffende artikel werd benoemd dat 
DTZ aanwezig zou zijn voor de veiligheid. Ook op de dag zelf werd dit nog eens luid en 
duidelijk omgeroepen. Leuk dat we op die manier onszelf in het zonnetje hebben kunnen 
zetten. Wij danken deze vier leden dan ook van harte voor deze promotieactiviteit! Naar ik 
heb begrepen, is het evenement veilig en goed verlopen.  
 
Tot zover weer het nieuws vanuit het bestuur. De vakanties zijn ook al begonnen, althans 
er zijn al diverse personen op reis geweest. Zij die het nog voor de boeg hebben, wens ik 
een hele fijne vakantie toe! 
 
Tilly Neve-van der Leden 
 

BBeesslluu ii tt eennll ii jj sstt   
 

Hallo leden van DTZ, 
 
Op 16 april 2012 heeft de algemene ledenvergadering (ALV) van onze club plaats-
gevonden. Tijdens die vergadering zijn een aantal belangrijke onderwerpen aan bod 
gekomen, zoals óHet plan voor de toekomst DTZô en de verkiezing van een nieuw bestuur 
voor onze club. Het bestuur is van mening dat het goed is als iedereen nu kennis kan 
nemen van de zaken die besproken en besloten zijn, in plaats van twee weken voor de 
najaars ALV. 
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De presentatie van óHet plan voor de toekomst DTZô en aansluitend het besluit van de 
vergadering om in te stemmen met de voorgestelde richtingen uit dat plan was op basis 
van inspanningen van twee werkgroepen. Namelijk de werkgroepen órecreatief duiken en 
ontspanningô en ótraining en opleidingô. Deze twee werkgroepen zijn in februari samen 
gekomen en hebben ieder een eerste opzet gemaakt die op 6 maart 2012 tijdens een 
open avond zijn besproken. De resultaten van deze avond zijn verwerkt in de presentatie 
tijdens de ALV. 
 
Het verslag van de vergadering, de beide werkgroepen, de open avond en de presentatie 
zijn via Yahoo aan iedereen verzonden. Mocht iemand deze niet op die manier hebben 
ontvangen, mail naar secretaris@duikteamzeeland.nl .Het bestuur hoopt op deze manier 
alle leden te informeren over de richting die de vereniging heeft ingezet en waar in de 
komende maanden aan gewerkt wordt zodat tijdens de najaars ALV het bestuur nadere 
voorstellen kan doen. Indien jullie naar aanleiding van de stukken nog vragen hebben, 
aarzel niet maar schiet een bestuurslid aan. 
 
Na de ALV van 16 april jongstleden heeft het bestuur van DTZ haar vergaderplanning voor 
2012 gemaakt. Ik kan jullie alvast melden dat de najaars ALV wordt gehouden op 
maandag 12 november 2012 om 20.00 uur in het clubhuis.  
 
Voor meer data kijk op http://www.duikteamzeeland.nl/kalender.htm  
 
De secretaris houdt alle besluiten bij op een lijst. Deze is op te vragen bij de secretaris.   
Bij voorkeur via secretaris@duikteamzeeland.nl  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Mario de Wever 

 

mailto:secretaris@duikteamzeeland.nl
http://www.duikteamzeeland.nl/kalender.htm
mailto:secretaris@duikteamzeeland.nl
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F O C U S   O P T I E  K 

 
Nieuwe Burg 9  

4331 AG Middelburg  

Telefoon 0118 -  625310  

E-mail : info@focusmiddelburg.nl  

www.focusmiddelburg.nl  

 

 

Dé LEVERANCIER VAN :  
 

Snelle levering van 

correctieglazen voor 

alle duikmaskers:  

 

 

min  

plus  

lees  

bifocaal  
 
 
 
 
www.proteye.nl  
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UUii tt   hheett   llooggbbooeekk   vvaann  éé  
 

Mario de Wever 
 
Sinds wanneer duik je en wat was je eerste duik? 
 
Sinds 1999. Dat was op reis door Australië en het was direct op of in het Great Barrier 
Reef, óonder het mom van als je daar dan toch bent dan kan je het maar beter daar 
proberen.ô Heerlijk makkelijk en toegankelijk PADI, met na de verplichte theorie flash 
kaarten en zwembaddingetjes direct met een 3 daagse live aboard trip het rif op.  
Was natuurlijk helemaal leuk en smaakte naar meer. Na thuiskomst hier met de lokaal 
bekende walvis Jeroen gedoken en besloten om dan maar NOB-style opnieuw te leren. 
Waar precies en hoe diep en hoe lang zal vast wel ergens te achterhalen zijn. Maar dat 
vind ik zelf niet interessant. Hou ook niet zo heel goed mijn logboek bij. 
 

Hoeveel gelogde duiken 
heb je? 
Het zijn er iets meer dan 
300 schat ik zo in. 
 
Waar, in welke landen 
heb je zoals gedoken? 
Australië, België, Costa 
Rica, Denemarken, 
Egypte, Finland, 
Nederland en Nieuw 
Zeeland. Ik ben dus op 
zoek naar meer 
beginletters om het alfabet 
vol te maken. Dus hierna 
moeten de eilanden in 
Griekenland of de 

Galapagos en dan de Hybriden! 
 
Vertel wat over jouw meest bijzondere en dierbare duik(en) uit je logboek. 
Niet zozeer uit môn logboek, maar meer uit môn hoofd. Een duik op een echte oorlogsschip 
in goede staat voor de kust van West-Australië. Niet alleen vanwege de mooie duik maar 
ook omdat ik daar een soort van onderzeeër uit een verhaal van Kuifje opeens tegen 
kwam. Om niet in herhalingen te vervallen, dat heeft al eens ergens in de Luchtbel 
gestaan. 
 
Wat was je kortste of langste duik ooit en hoe kwam dat? 
Welke weet ik niet, maar hoe het kwam wel. 
 
Kort; die duikjes waarbij je er achter komt dat je niet kan klaren en je het dan vooral lullig 
vindt voor je buddy.  




































