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Van de redactie 
 

Marian is op vakantie, aan het genieten in de zeer heldere soep van Sulawesi. Er komen zo nu en 
dan mooie kleurrijke foto’s voorbij op facebook. Dat belooft een mooi verhaal te worden in de 
Luchtbel. 

Zo is het ook mis gegaan met een verslagje van Sylvia Weenink. Die heeft Marian in haar 
mailbox... Dus op de voorkant alvast een voorproefje voor volgende maand. Ze deelt haar ervaring 
over de NK Onderwaterfotografie. 

De afgelopen maand hebben Toni en John hun 2* brevet gehaald. We zijn benieuwd naar hun 
ervaring om te duiken zonder dat er op ze gelet wordt. Als het goed is moeten er nog 2 hun 2* 
brevet afronden. We houden jullie op de hoogte. 

Bij de 1* duikers is op dit moment nog niemand die hun brevet heeft afgerond. We wensen ze veel 
plezier met de afronding hiervan. 

Zit er nog iets leuks in het verschiet? Specialisatie Redden is begonnen. Zondag 13 juli gaan we 
de theorie in praktijk brengen. Heb je zin om mee te duiken, laat het even weten. We zijn nog op 
zoek naar buddies. 

Bij de Biologie specialisatie kwam de wens naar boven om een zoetwaterduik te maken. We 
kunnen deze nog een keertje op de agenda zetten. Laat maar weten wie de organisatie op zich wil 
nemen. 

Kopij voor de volgende Luchtbel kunnen jullie inzenden voor 5 aug 2014 naar 
Luchtbel@duikteamzeeland.nl. Is er iemand die het leuk vind om eenmalig mee te werken aan de 
Luchtbel van juli/aug, je bent welkom. Betty is dan op vakantie naar Cornwall. Heb je leuke 
vakantie ervaringen  over Cornwall, we horen ze graag. 

Veel duikplezier! 

Betty van den Berg (en mentale ondersteuning van Marian Roos)...  

 

PS. Deze luchtbel is gemaakt zonder een fles rosé!!! 

  



 

De Luchtbel 

Stukje van het bestuur....
 

Wederom een stukje van het bestuur zonder voorzitter. Ja ik weet 
hier komt hij nogmaals, de oproep. WE ZOEKEN EEN VOORZITTER!!

Dus als je er iets voor voelt om iets extra’s voor de club te willen doen, geef je dan op. De enkele 
bestuursvergadering die je per jaar hebt is altijd een gezellige
voor te laten. 

Goed, dan nu over tot de orde van de dag. Met z’n viertjes hebben we het de afgelopen tijd redelijk 
druk gehad met onder andere, compressorruimte zwembad, organiseren specialty’s, verdeelsleutel 
maken voor de verschillende aangemelde evenementen c.q. Bootduiken, organiseren van 
evenementen etc. 

Voor de compressorruimte bij het zwembad hebben we inmiddels de offertes binnen en we zijn nu 
in afwachting om de definitieve huurprijs hiervoor binnen te krijgen.
wel eens snel een beslissing over kunnen vallen.

Binnenkort worden de specialty’s driftduiken en redden gegeven. 

Er staat ook weer een evenement op stapel, namelijk een clubduik met barbecue op zaterdag 28 
juni, ook voor familieleden. Je kan je hiervoor opgeven via 

Verder zullen er de komende zomer een aantal bootduiken georganiseerd worden. Hou hiervoor 
de luchtbel en je mail in de gaten.

Zoals je hierboven ziet zijn we weer een behoorlijk actieve 
vereniging aan het worden dankzij een kleine groep 
enthousiaste leden. Meer vrijwilligers zijn daarom altijd 
welkom. 

 

Groeten Rob Plasse 

Penningmeester 
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Van de Trainingscommissie 
 
Terwijl we gewoon aan het duiken zijn hebben de instructeurs 
de koppen weer bij elkaar gestoken om de planning voor het 
komende seizoen te maken. En dat heeft allerlei leuke 
plannen opgeleverd, die we graag aan jullie melden: 
 
3* opleiding 
Aankomend seizoen zal er eindelijk weer een 3* opleiding 
gegeven gaan worden. Hierbij dus een oproep aan diegenen 
die net een 2* opleiding afgerond hebben en alle andere 
leden die al lang gewacht hebben of er nu pas aan toe zijn 
om een 3* opleiding te volgen: is dit jullie kans. Harm gaat 
deze opleiding coördineren en hij maakt voor de zomer alvast 
een planning. 
 
Module Redden 
Voor de 3* opleiding zijn er wel enige voorwaarden. Zo zal je 
de specialisatie Redden gevolgd moeten hebben. Daarom 
wordt deze specialty nog dit seizoen gegeven. Maar ook 
zonder 3* opleiding is dit een zeer aanbevelingswaardige 
module. Geef je dus op voor deze specialisatie. Frans en 
Yolanda gaan deze opleiding coördineren. Planning is juni 
2014! 
 
N.B. voor Redden moet je wel een reanimatie aantekening 
hebben. Hiervoor geven we binnen DTZ de Basic Life 
Support cursus van DAN. Maar je mag ook een geldig ander 
certificaat in je bezit hebben. De volgende BLS zal in overleg 
volgend seizoen gegeven worden. 
 
Als je de 3* opleiding en/of de module Redden wilt volgen, 
kun je je opgeven bij hoofdtrainer@duikteamzeeland.nl 
 

Namens de TC 

 

Erik Veerhoek 

 

Over de driftduik specialisatie lezen we vast meer in de 
volgende Luchtbel. 
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Vooraankondiging Bootduik Spyros 
 

Zaterdag 2 augustus 2014 gaan we 
met de club duiken op de Spyros 
Armenakis. We vertrekken vanuit 
Vlissingen Binnenhaven. Binnenkort 
worden jullie hierover meer ingelicht 
via de Yahoogroup. Je kunt je hiervoor 
al wel aanmelden voor deze bootduik 
bij Betty van den Berg of Roel van der 
Mast Luchtbel@duikteamzeeland.nl. 

We vertrekken met de Hermes 
sleepboot om 11.00uur. We hopen 
weer terug te zijn om 15.00 uur. 

Enige ervaring met reel en decoboeii 
is vereist.  
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Verjaardagen leden 
 
Juli 

1 Sabine Verwei 

3 Toni Tosutovic 

4 Kees Glas 

8 Leon van de Gruiter 

11 Jack Colijn  

11 Leon Doene 

19 Evert Jobse 

19 Paul Neve 

25 Floris Buizer  

30 Jim Shelton 

 

 

Augustus 

18 Mario de Wever 

28 Aylin Erkman 

31 Boudewijn Weenink 

 

 

Emailadressen Duikteam Zeeland 
 

Bestuur   bestuur@duikteamzeeland.nl 
Voorzitter   voorzitter@duikteamzeeland.nl (vacant) 
Secretaris   secretaris@duikteamzeeland.nl 
Penningmeester  penningmeester@duikteamzeeland.nl 
Hoofdtrainer   hoofdtrainer@duikteamzeeland.nl 
Materiaalcommissie  materiaal@duikteamzeeland.nl 
Treur en jubel   treurenjubel@duikteamzeeland.nl 
Luchtbel   luchtbel@duikteamzeeland.nl 
Ledenadministratie  ledenadministratie@duikteamzeeland.nl 
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Onder de bel 
 
 
Het was een kort maandje, een beetje duiken en meer niet. 
Weinig gesprekken met clubleden, geen bijzondere gebeurtenissen waarvan uw razende reporter 
kan berichten. 
 
Er was echter nog een andere reden voor deze stilte. 
 
De voorbereidingen op de bijeenkomst van de gemeente Middelburg die donderdag 19 juni plaats 
vond. Over de plannen van de gemeente Middelburg om het grote sportwinkelbedrijf Declaton naar 
Middelburg te halen. 
Waar de Walcherse ondernemers problemen zien en vragen om bescherming, ziet uw razende 
reporter alleen kansen. 
 
Dus gisteren in vol duikornaat naar de vergadering getogen, alwaar een actie a la Greenpies 
gepland was. Daar zou ik betogen dat het juist goed was dat deze club naar Middelburg kwam. 
Immers op de weinige vakanties van ondergetekende in ons omringende landen kwam hij die 
blauwe sportwinkels ook tegen. 
Daar verkochten ze duikspullen, en niet zomaar duikspullen, maar ook duikspullen met 
harpoengeweren. 
En dat, ja dat is waar u duikende reporter al jaren van droomt. Als een echte Jakkes Koestoo dor 
het zilte nat en dan jagen op een lekker tongetje. 
 
Maar het mocht niet baten, er werd niet naar uw clublid geluisterd. 
Die avond stond ik in vol ornaat voor het stadhuis van Middelburg klaar voor actie. 
Na een uur kwam ik er achter dat de hele bijeenkomst werd gehouden in het stadskantoor van de 
gemeente Middelburg. Niet op de markt, maar aan het spoor!!! 
 
Met het lood op den 
heupen ben ik dan maar 
afgedropen……….. 
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Kijkuitpolder 
 
Samen reden we naar kijkuitpolder voor onze laatste biologie duik, voor sommige van ons de 
laatste duik voor de 2*. 

Allebei hadden we nog nooit hier gedoken dus was het weer spannend wat we zouden aantreffen. 

Als je de duikersgids moet geloven is het een leuke rustige plek met meestal goed zicht. 

Toen iedereen was gearriveerd hebben we eerst de “chech de stek”uitgevoerd en ondanks dat er 
een redelijke noorden wind stond was het toch vrij rustig water. Met dank aan het eiland wat er 
voor ligt. Afgesproken werd dat we rond de landtong zouden duiken omdat daar het meeste te zien 
is. 

Klaar maken voor de duik, wij John Craver en Ronald Sturm, zouden samen duiken. Na een 
buddy-check en overleg hoe en wat we zouden duiken, want we moesten op 3 verschillende 
dieptes kijken wat voor leven er allemaal was, zijn we te water gegaan.  

Na een lang stuk door het ondiepe gezwommen te hebben zijn we afgedaald naar 10 mtr maar al 
snel blijkt dat hier weinig te zien.  De bodem bestaat hier voornamelijk uit zand met veel krabben 
en af en toe een slibanemoon. 

Na een minuut of 10 naar links te zijn gezwommen hadden we een mooi plekje ontdekt op 9mtr 
waar we, nadat het stof was weggetrokken, een paar minuten hebben liggen kijken. Hoe langer 
kijkt hoe meer je ziet. 

Het was een eilandje van stenen begroeit met Japanse oesters, roodwier, zakpijpen en gewijde 
spons. Tussen de stenen leefden een kreeft en krabben en div grondels. Op het roodwier zitten 
groene wierslakjes en een kleine vlokslak. Rond de stenen ligt ook af en toe schimmel. Door de 
beschutte ligging van de locatie is hier weinig stroming. 

We maakten langzaam een opstijging naar 5 mtr. Gelijk zie je dat hier veel meer begroeit is. Het 
zand is nog amper zichtbaar. Ook hier blijven we een poosje liggen. Met veel meer begroeiing 
komen we nog veel meer groene wierslakken tegen en wat opvalt is dat hier platte oesters liggen 
normaal kom je die niet zo vaak meer tegen. Verder weer veel krabbetjes, grondels, botervisje, 
garnalen  en een zee-appel. 

We zwemmen rustig terug en blijven nog 
een poosje hangen op 3 mtr voor onze 
laatste stop. Je kan zien dat hier het licht 
goed bij kan, want de stenen zijn prachtig 
begroeit met div soorten groen wier, 
zakpijpen en veel Zeeappels. Op deze 
wieren leven weer veel wierslakken. Ook 
hier weer veel krabben, grondels, Japanse 
en platte oesters, mossels en een kleine 
zeenaald. 

Na 42 min zijn we eruit gegaan, wat nog 
niet zo makkelijk is met al die stenen. Ook 
hier zou een duiktrap best fijn zijn.  
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Toen omkleden, spullen opruimen, nabespreken, koffie drinken, snoepen en diversen stempels zijn 
we via het clubhuis, gelijk weer effe vullen, naar huis gereden. 

Het was een leuke en leerzame cursus met een erg enthousiaste instructeur. 

 

John en Ronald.  
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Clubduik met BBQ 
 

Beste leden, 

Zoals jullie wellicht weten moet ons ere-lid 
Paul Poland stoppen met de duiksport 
wegens medische redenen. 

Paul heeft daarom besloten om zijn 
duikuitrusting aan de club te schenken en in te 
zetten zoals zij het nodig acht. 

Het bestuur heeft de duikuitrusting te koop 
aangeboden aan de nieuwe 1-sters in 
opleiding en het goede nieuws hiervan is dat 
de volledige uitrusting verkocht is. 

Daarom willen we van de opbrengst, ter ere 
van Paul Poland, een clubduik met 
aansluitend een barbecue organiseren. 
Waarbij het eten, koffie, thee  en fris voor 
rekening van de vereniging zal komen. Wil je 
iets sterkers drinken neem dat dan zelf mee. 

De duik met barbecue zal gehouden worden op zaterdag 28 juni. De exacte tijd en locatie zal nog 
via de yahoo-groep gecommuniceerd worden.  

Wil je mee doen met de barbecue, meld je dan voor 26 juni aan bij 
penningmeester@duikteamzeeland.nl  
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Bootduik Nieuwpoort 
 
Beste leden, 
 
Onlangs had ik onderstaand voorstel gedaan voor duiken op de Noordzee met vertrek vanuit 
Nieuwpoort. Het aantal aanmeldingen was niet heel hoog. Wellicht een verkeerd aanbod, of weinig 
animo? Daarom een herkansing. Mocht je andere ideeën hebben of je toch nog willen opgeven, 
laat het dan weten aan secretaris@duikteamzeeland.nl 
  
Nogmaals de info: 
 
Er wordt gevaren met het schip De Divestar, http://www.divestar.be/wrakduiken.htm 
We kunnen aanhaken bij een andere club uit Zeeuws Vlaanderen die een aantal dagen heeft 
gereserveerd op dit schip.  
 
Eisen 
De minimum vereisten voor deelname zijn 70 gelogde duiken en 2* brevet of gelijkgesteld. 
 
Kosten 
Voor 2 duiken incl. 1 x flesvulling ongeveer € 65,- (afhankelijk van het aantal DTZ duikers dat 
deelneemt, wordt de exacte bijdrage per deelnemer DTZ bepaald). 
Door de organisatie wordt € 20,- retour gegeven als er een duik wordt afgelast op deze dag. 
Drinken en eten aan boord kan gekocht worden tegen fatsoenlijke, prijzen. (contant betalen, reken 
op €15,-. Als je eventueel wilt overnachten is dat mogelijk voor € 28,- overnachting incl. ontbijt  
 
Tijd 
Inchecken in Nieuwpoort is meestal rond 4 uur ’s morgens!!!!! 
 
Data 
De beschikbare data zijn: 
28-jun  27-jul  28-sep 
29-jun  24-aug  18-okt 
5-jul  20-sep 
6-jul  27-sep 
 
Bij interesse graag aangeven 
op welke data je beschikbaar 
ben. 
 
Graag REAGEREN 30 
JUNI!!!!!!! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mario de Wever 
Secretaris Duikteam Zeeland 
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De Luchtbel 

 

 

Gezocht vacatures 
Voorzitter 
Redactielid Luchtbel 
Moderator DTZ Yahoo 
Voor inlichtingen kun je terecht bij het secretariaat.

Colofon 
Dit is een uitgave van Duikteam Zeeland, Postbus 312, 4330 AH Middelburg 
www.duikteamzeeland.nl  
 

Bijdragen voor “De Luchtbel” kunnen verstuurd worden aan 
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Zeeland kan kwalleninvasie verwachten 
(Bron: PZC Geplaatst op 18 juni 2014) 
  
 
Een bloemkoolkwal 

  
Commons 
KNOKKE-HEIST (B) - De Belgische stranden worden de laatste dagen overspoeld met kwallen. 
Vooral in de strook van Oostende tot Knokke-Heist is het raak. De kwallen laten de Zeeuws-
Vlaamse stranden links liggen. Voorlopig althans. 
Op de stranden van Cadzand en Groede zijn wel enkele kwallen gespot, maar niet meer dan 
normaal rond deze tijd van het jaar. Hoe anders is het een paar kilometer verderop. De stranden 
bij Knokke lijken wel veranderd in een mijnenveld. Badgasten hoeven zich echter geen zorgen te 
maken; de desbetreffende soort (de oorkwal) steekt niet, aldus Jan Seys van het Vlaams Instituut 
voor de Zee (VLIZ). "Niet zozeer het aantal kwallen is opvallend, als wel de grootte ervan. Er zijn 
enkele forse exemplaren bij. Dat heeft te maken met de temperatuur van het zeewater, dat 
ongeveer drie graden warmer is dan normaal. Dan groeien de kwallen meer." 
Ook over de Zeeuws-Vlaamse grens zullen veel van de ongewervelde dieren gaan aanspoelen, 
voorspelt Seys. "Dat gebeurt bij een aflandige wind, een oostenwind. Dan komen ze ook naar de 
Zeeuwse stranden." 
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NOB presenteert met trots de digitale ledenpas 
 

Altijd je ledenpas bij de hand en hem nooit meer kwijt raken? Vanaf 
vandaag vind je je ledenpas op Mijn NOB! Hij is 24/7 beschikbaar en 
je kunt hem eenvoudig downloaden op je telefoon of tablet. Op deze 
manier heb je hem altijd bij de hand. 
 
‘Door deze ontwikkeling bieden we onze leden een extra service,’ 
vertelt Arjan de Vries, directeur van de NOB. ‘Op deze manier raak 
je je ledenpas nooit meer kwijt en heb je hem – via je telefoon, 
computer of tablet – altijd bij je. Ideaal als je op vakantie gaat of een 
duik in Zeeland maakt.’ 

Tot 1 september sturen we nieuwe leden nog een fysieke ledenpas 
toe, daarna ontvang je alleen nog in Mijn NOB jaarlijks je nieuwe 
(digitale) ledenpas. 

Bekijk je ledenpas op Mijn NOB  

 

 

 

 

Film: The March of the Spider Crabs 
   

Wel eens duizenden spinkrabben bij elkaar 
gezien? Elk jaar rond deze tijd kun je er 
getuige van zijn in Port Philip Bay, Victoria 
in het zuiden van Australië. 

Als het water afkoelt, verzamelen de dieren 
met tienduizenden tegelijk zich in het 
ondiepe water, zoals in de film bij Rye Pier. 
Tijdens deze migratie vervellen de 
krabben. Naar men vermoedt is de migratie 
ook een paringsritueel - aangezien het 
pantser van het vrouwtje dan nog zacht is, 
kan het mannetje zijn zaadcellen afgeven.  
De kolonne kan wel twee meter hoog en 
een kilometer lang worden. 
 
Kijk naar de beelden! 
Als de film hieronder niet wordt afgespeeld, 
klik dan hier.  
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