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Van de redactie 
 

Deze keer ligt er een dikke Luchtbel in je mailbox. Na alle inspanning om kopij binnen te krijgen, 
hebben we het eindelijk voor elkaar dat de Luchtbel mailbox een keertje vol is gelopen. Alle 
journalisten en fotografen bedankt voor jullie inzet. 

De foto op de voorkant is geschoten in de Nionplas te Raamsdonksveer door Marion of Marco. 
Leuk initiatief om je favoriete duikstek schoon te maken. Als je ziet wat er soms onderwater ligt, 
doen we met zijn allen mee aan de plastic soup of openbare glasbak.  

Op de agenda staan de komende weken/maanden leuke  evenementen op stapel. Helaas is de 
openingsduik van Jack en Ronald wegens het slechte weer niet doorgegaan. We hopen natuurlijk 
dat het zicht onderwater weer steeds beter wordt. In de komende Luchtbellen hopen we jullie uit te 
kunnen nodigen voor meerdere bootduiken. Elders in het blad staan de komende evenementen.  

We zijn nog aan het bedenken wat voor wedstrijd we dit jaar willen gaan doen. Heb je een leuk 
idee en wil je ons daarmee helpen. Je bent welkom. 

De 2* zijn bijna klaar, de 1* zijn goed op dreef in het buiten water. We hopen dat we leuke 
verslagen krijgen van de ervaringen. 

We hebben een nieuwe adverteerder erbij. Waterworld uit Nieuwerkerk. Bedankt alvast voor jullie 
bijdrage aan Duikteam Zeeland. 

Kopij voor de volgende Luchtbel kunnen jullie inzenden voor 20 juni 2014 naar 
Luchtbel@duikteamzeeland.nl. Marian is dan op vakantie, aan het genieten in de zeer heldere 
soep van Sulawesi. Is er iemand die het leuk vind om eenmalig mee te werken aan de Luchtbel 
van juni, je bent welkom. 

Veel duikplezier! 

Marian Roos en Betty van den Berg 
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Van de voorzitter (het bestuur)  …………… 
 
Jawel we zoeken als Duikteam Zeeland nog steeds een voorzitter. Dus heb je deze zomer een 
moment van bezinning, denk dan eens na of deze mooie functie iets voor je is! 
 
Wat is er nu een beter berichtje van de voorzitter als een kleine terugkoppeling van het 
voorzittersoverleg van de gebruikers van het zwembad? 
 
Twee maal per jaar vindt er overleg plaats tussen de voorzitters van de verenigingen die het 
zwembad gebruiken en de uitbaters van het zwembad (Optisport). 
Sinds 1 januari 2014 is er een nieuwe locatiemanager in het zwembad, de heer  Joni Euverman. 
Deze locatiemanager zit vol nieuwe ideeën om het zwembad aantrekkelijker te maken voor meer 
bezoekers. 
Vanuit de gedachte dat meer bezoekers wellicht ook tot meer leden voor de clubs zou leiden vroeg 
hij de verenigingen of zij ook ideeën hebben. 
 
Los van de vraag of DTZ perse meer leden zou willen hebben, zie ik wel een ander voordeel. 
Minder bezoekers betekent automatisch minder of duurdere voorzieningen. Dat is niet perse iets 
waar DTZ op zit te wachten. Vanuit dat oogpunt bezien heb ik aangegeven dat we als DTZ een 
bijdrage zouden kunnen leveren. Wellicht in de vorm van een stukje demo of begeleiding. 
 
Daarnaast wilde hij de verenigingen die gebruik maken van het zwembad aantrekkelijke kortingen 
geven op andere activiteiten in het zwembad. Dus bijvoorbeeld partners van leden die les krijgen 
op woensdagavond kunnen tegen gereduceerd tarief gebruik maken van het zwembad. 
Of als je lid ben van DTZ dan krijg je een bepaald % korting op een andere activiteit zoals fitness. 
In deze Luchtbel kan je het eerste resultaat al lezen! 
 
Hij wilde ook meer gebruik maken van projectieschermen om aan de bezoekers te laten zien welke 
activiteiten je zou kunnen beoefenen in het zwembad. Daarnaast zou je exposities kunnen maken 
van afbeeldingen van verenigingen. 
Ik heb hem er op gewezen dat we als club een heleboel goede fotograven en filmers in onze 
gelederen hebben. Mocht hij beeldmateriaal nodig hebben zou ik de vraag met alle plezier 
doorzetten aan de leden. Hij zou hier later op terug komen. 
 
Natuurlijk is er ook gesproken over de mogelijke huisvesting van onze compressorruimte in het 
zwembad. De reactie was positief en op dit moment is er al een akkoord van de het bestuur van 
het zwembad. We zijn nu als bestuur aan het kijken naar de kosten en de voorwaarden.  
 
Na het centrale overleg hebben we ook nog even gesproken met de andere duikclub in onze regio, 
Duikvereniging Z.V.v.O. Dolfijn. Een goed en opbouwend gesprek. Wellicht dat dit nog eens de 
aanleiding mag zijn dat we eens een duikactiviteit samen kunnen organiseren. Immers samen 
zitten we op iets meer dan 200 leden!   
Zo hebben we ook al jaren, via Bert Moet, goed contact met SOV Scaldis. 
 
Op het moment van schrijven van dit stukje is het prachtig weer, zijn de sepia’s weer gezien, zijn er 
een aantal 2* gebrevetteerd en zijn de 1* in opleiding. Dus tot aan de waterkant!! 
 
Namens het bestuur, 
Mario de Wever 
Secretaris 
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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 
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Schema 1* opleiding 
 

woensdag 28 mei 2014 19.30 1*  8e Buitenduik ntb   

woensdag 4 juni 2014 19.30 1*  9e Buitenduik ntb   

woensdag 11 juni 2014 19.30 1* 10e Buitenduik ntb   

woensdag 18 juni 2014 19.30 1* 11e Buitenduik ntb   

woensdag 25 juni 2014 19.30 1* 12e Buitenduik ntb   

Evenementen 2014 
 
Tijdens de ALV in maart werd gevraagd om een alternatief te bieden voor de Oosterscheldeduiken 
(Anton Vermast heeft zijn boot verkocht) waar ook de gevorderde duiker  of duiker die eens wat 
anders wil zich in kan vinden. Het bestuur heeft de verschillende evenementen die op stapel staan 
bekeken en dit gecombineerd met bovenstaand verzoek. 

Op basis van ingebrachte  ideeën en voorstellen is een verdeelsleutel gemaakt voor de 
beschikbare middelen. Het bestuur heeft besloten om, voor dit jaar, de beschikbare middelen te 
verdelen over zo veel mogelijk initiatieven. Zodat ze veel mogelijk leden en soorten duikers er 
gebruik van kunnen maken. Het uitgangspunt is om er voor 2014 een oriëntatiejaar van te maken. 

In 2014 zullen de volgende activiteiten plaats vinden waarvoor het bestuur en bijdrage vanuit DTZ 
aan toe heeft gekend. 

• Barbecueduik DTZ / Paul Poland 
• Westerscheldeduik SS Spyros 
• Noordzeeduik, 1 dag, 2 duiken vanuit Nieuwpoort 
• Oosterschelde duiken, verschillende duikdagen, met motorsloep max 12 personen 
• Duiken Westkapelle, twee dagen, 2 duiken per dag,  
• Duiken met de Rijnland Oosterschelde, 1 dag, max 12 duikers,   

Elke activiteit zal aangekondigd worden in de Luchtbel of Yahoo. Daar zal in vermeld staat wat de 
eigen bijdrage is (als dat van toepassing is), de datum waarop het plaats vindt, hoe daarvoor op te 
geven, et cetera. 

Hou dus de Luchtbel of Yahoo in de gaten. 

Duik ze!!!! 

 

Namens het bestuur 

Mario de Wever 

Secretaris 
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Zoetwaterduik in de Nionplas te Raamsdonkveer- 4 me i 2014 
 

Altijd leuk, een duik maken op een plek waar je nooit geweest bent. Zoetwater is toch heel wat 
anders als  ‘ons eigen zilte nat’.  
Dat we niet de enigste waren bleek al snel, twee duikverenigingen hadden zich ook op deze plek 
verzameld om hier de jaarlijkse ‘grote schoonmaak’ te houden, genaamd ‘Project Baseline 
Nionplas'. 
Na een praatje met deze en gene, Marco een wing overgenomen te hebben en een bakkie koffie 
genuttigd , gaan we dan toch ten onder. 
Brrrrrrrr…. Toch frisjes met 7 graden op diepte. Gelukkig is het erg zonnig,  het zicht is prachtig 
gekleurd en meters ver.  
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Helaas geen snoek of karper gezien, die zochten ws dekking voor zoveel schoonmakers , maar 
wel wandelende stukjes boomschors. Bijzonder verschijnsel, ik had ze in ieder geval nog nooit 
gezien. Via de volgende link wat info hierover… 
 
http://www.angelfire.com/nj4/natuur/overig/schietmot.html 
http://www.onderwaterwereld.net/oww_ml/php/data.php?PHPSESSID=ce1a9a5a8f48da457d4c8ff
d78a9b9e8&TLC=NL&SOC=INSEK&SSC=Trichoptera 
 

 
 
Bepakt en bezakt zijn we na 
anderhalf uur bovengekomen 
met  plastic flessen, bierblikjes 
en wijnflessen…allemaal al leeg, 
welteverstaan!  
Een nuttige en bovenal  leuke 
zoetwaterduik… moeten we dit 
jaar nog es (ergens anders) 
doen! 
 
http://www.bndestem.nl/regio/oos
terhout/duikers-houden-grote-
schoonmaak-in-nionplas-
raamsdonksveer-1.4344901 
 
Marjon Jobse 
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Verjaardagen leden 
 

Juni 
 

01 Jeroen de Maat 

10 Marijke Croes 

10 Peter Veerhoek 

15 Andre Boogaard 

15 Frans Spoor 

16 Stefan Brom 

17 Sylvia Weenink 

21 Bert Kögeler 

22 Marian van den Berg 

22 Jaro van Waarde 

24 Marijke van Hoek 

28 John Carver 

29 Yolanda de Jong 

30 Alcuin de Weert 

 

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 
 
De razende reporter van “onder de bel” wilde afgelopen week zijn flessen vullen. 
Het was immers mooi weer en het was tijd om wat stof weg te duiken. 
 
Dus op weg naar het clubhuis, tegenwoordig een hels karwei omdat heel Middelburg en omstreken 
op de schop lijkt te gaan. Na wat omwegen toch in de Isabellegang nummero 2 beland. 
De deur was al open, misschien nog meer vullers? 
 
Dat was niet het geval. Het bestuur van ons kluppie was aan het vergaderen. 
 
Nu kon uw razende reporter er niets aan doen, maar hij kon een aantal zaken die werden 
besproken verstaan . Het was niet dat hij wilde luisteren, maar dat gordijntje daar boven aan die 
trap is natuurlijk niet echt een akoestische barrière. 
 
Er werd druk vergaderd en er vond een terugkoppeling plaats van de mensen die zich bezig 
houden met het clubhuis en de compressorruimte. 
Nu gingen mijn oren in de afluisterstand. Immers, als kluppie hebben we enkele zaken die ons 
onderscheiden van de andere naburige kluppies. Onze compressor is er daar een van!  
 
Helemaal voorbereidt om snode plannen af te luisteren over afschaffen van de compressor en het 
geld te steken in een bestuursdrinkpotje of iets dergelijks ging ik bijna onder aan de trap staan. 
Maar wat hoorde ik daar…….. Geen drank, geen afschaffen van een compressor, nee juist het 
tegenovergestelde! 
 
Men was al vergevorderd met de plannen om de compressorruimte bij het zwembad onder te 
brengen. Voor iedereen toegankelijk en gereed voor een mogelijke uitbreiding met Nitrox. 
De materiaalcommissaris kreeg zelfs het verzoek om in kaart te brengen wat de kosten en 
voorwaarden waren om tegelijkertijd met de nieuwbouw en de verplaatsing van de compressor een 
buffervoorziening aan te leggen. 
 
Nu is zo’n 
buffervoorziening en zo’n 
nieuwe 
compressorruimte wel 
leuk, maar dat betekent 
dat uw razende reporter 
nooit meer een 
gelegenheid heeft om 
nog eens toevallig een 
stukje 
bestuursvergadering te 
beluisteren. 
 
Tot de volgende keer 
………. 

 
Mister anoniem,  
GA ZO DOOR..... 
=)  
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Waarom raakt een octopus niet met zichzelf in de kn oop? 
 

Gelezen op www.scientias.nl , 16 mei 2014  

De zuignappen van octopussen blijven aan bijna alles plakken. Men zou dan ook verwachten dat 
een octopus gemakkelijk in de knoop raakt. Maar dat gebeurt niet. En onderzoekers hebben nu 
ontdekt hoe dat komt. 

Aan de armen van een octopus bevinden zich honderden zuignappen. En die zuignappen blijven 
aan bijna alles vastzitten. Maar doorgaans niet aan de octopus zelf. En dat is maar goed ook, want 
anders zou de octopus al snel in de knoop raken. De grote vraag is echter: hoe komt het dat de 
octopus zijn zuignappen in principe nooit op zijn eigen lijf vastzet? 

 

Waar is mijn arm? 
Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat de octopus precies weet waar zijn armen zich 
bevinden en zo voorkomen kan dat een arm een andere arm grijpt. Maar experimenten tonen aan 
dat de octopus niet weet waar zijn armen uithangen. Hoe voorkomt een octopus dan dat hij in de 
knoop raakt? Om dat uit te zoeken zetten de onderzoekers een aantal experimenten op. 

Experimenten 
Ze gebruikten daarvoor geamputeerde armen van octopussen die tot enkele uren na de amputatie 
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actief zijn. Uit de experimenten bleek dat een armen van een octopus nooit de huid van een 
octopus vastgrepen, wel grepen ze een ontvelde octopusarm. Ook grepen ze petrischaaltjes 
bedekt met de huid van andere octopussen niet. Petrischaaltjes bedekt met een extract van de 
octopushuid pakten ze wel, maar met aanzienlijk minder kracht dan ze objecten anders 
vastgrepen. “De resultaten laten voor het eerste zien dat de huid van de octopus voorkomt dat de 
armen van de octopus zich aan elkaar vastmaken,” zo schrijven de Israëlische onderzoekers 
vandaag in het vakblad Current Biology . Dat de armen zich wel – maar minder krachtig – aan 
petrischaaltjes met een huidextract vastklemden, suggereert dat een chemisch stofje in de huid 
ervoor zorgt dat de octopus zichzelf normaliter niet vastgrijpt. Om welk stofje het precies gaat, is 
nog onduidelijk.  

 

Negeren 
In tegenstelling tot de geamputeerde armen kan een levende octopus ervoor kiezen om het 
chemische stofje dat hem ervan weerhoudt octopushuid vast te grijpen, te negeren. Zo blijkt uit 
experimenten dat een octopus soms een geamputeerde arm vastgrijpt, met name wanneer die arm 
niet van zichzelf is.  

Het onderzoek is interessant. Niet alleen voor mensen die meer willen weten over de octopus. Zo 
kan ook de robotica hier iets van leren. Het onderzoek heeft met name implicaties voor ‘zachte 
robots’: robots met flexibele lichamen. 

Dick Hoeksema, foto Mathilde Matthijsse & André Roos 
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Nachtelijke kopij 
 

Zo, mijn eerste paar duiken heb ik er op zitten ondertussen. Sinds 28 maart (vorige keer dat ik wat 
schreef) en dit stukje staat de teller op 5 duiken.  
 
Mijn ervaringen? Ja, als ik minder schrijf dan “gaaf” zou ik gaan liegen. En ik heb thuis altijd 
geleerd dat dat niet mag. Dus mijn omschrijving?  
Gaaf. Nat. Koud. Warm. Pijnlijk. Comfortabel. Maar bovenal: continue voor herhaling vatbaar. 
Iedere woensdag de kriebels dat je ‘s avonds het water weer ingaat. En vanaf zondag weer balen 
dat het pas zondag is. Was maar alweer woensdag. Eigenlijk al een tijd geen hobby gehad waarbij 
je echt uitkijkt naar de volgende keer.  
 
Maar ik schreef net “pijnlijk”, en dan toch enthousiast zijn? Ik weet het. Dat spoort niet met elkaar. 
Voor wie mij nog niet kent: wen eraan ;) Het pijnlijke was dat ik bij mijn tweede duik het voor elkaar 
kreeg om mijn linker oor wat te laten klappen. Een “bijzondere” ervaring aangezien je in 1 klap pijn 
hebt, en al je oriëntatie kwijt bent, maar niet persé een ervaring die van mij opnieuw hoeft. De 
duiken erna was (en is) het dan ook absoluut mijn oren in de gaten houden. Och. Ik laat me er niet 
door weerhouden.  
 
Mijn derde tank was bij Bergse Diep. Ook dat was een . . bijzondere duik. Vooral de eerste 8 meter 
verschrikkelijk slecht zicht. Onder de 8 meter begon het te verbeteren. Maar die buddylijn was toch 
wel erg fijn. Een buddy die me kon begeleiden was ook prettig, want in eerste instantie wilde ik na 
een minuut of 20 opgeven. Gelukkig werd ik (letterlijk) aan de hand meegenomen, en werd het 
toch een gave duik.  
 
Duikje vier (zien we een patroon ontstaan mensen?): een duik waar ik werkelijk geen kwaad woord 
over kan zeggen. Gewoon lekker op een meter of 7 bijven kabbelen, visjes kijken, fuikjes kijken, 
beetje rondzwemmen en gewoon genieten. Zo’n duik die gewoon klopt. Alles ging lekker, veel 
gezien, was gezellig: top.  
 
En duik vijf: ik had aangegeven dat ik toch wel graag een keer echt diep wilde gaan. En dat kon 
geregeld worden. De details zal ik achterwege laten ;) Maar het ging dieper dan ik van te voren 
had verwacht. Erg leuk om te doen, en ik moet zeggen dat ik het wel naar mijn zin had op die 
diepte. Jammer genoeg zat er (Transformatorhuisje) op die diepte gewoon helemaal geen leven: 
het was wel een erg leuke duik! En mensen, wat was het gewoon warm. . . Zelfs op het diepste 
punt zaten we nog in 13 graden. Met als max zelfs 18 geloof ik. Je zou het er bijna warm van 
krijgen.  
 
Mijn ervaringen tot nu toe? Ja, ik denk dat ik zowel met duiken, als met de mensen van deze 
vereniging mijn tijd af en toe wel kan doden ;) Er was me van te voren gezegd dat duiken 
verslavend is. En ik begin al te begrijpen wat men bedoelde. .  . Meer meer meer. Dieper dieper 
dieper. En gezellig. Dan nog de mooiheid dat er iemand was die zo tof was om haar lamp aan me 
uit te lenen om te proberen of het wat voor me was, en nee. Ik blijf lekker bij DTZ, en ik blijf lekker 
onder water spartelen. Hier had ik eerder aan moeten beginnen ;)  
 
Duikze aan allen, en tot de volgende keer.  
 
Christiaan 
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Paasduik 2014 
 
Maandag 21 april was het weer tijd voor de paasduik. Ook dit keer werd deze gehouden bij het 
scoutcentrum aan het veerse meer. 
Om 10.00 uur hadden we afgesproken, dus de paas(duik)hazen waren al vroeg uit de veren om in 
de vroege ochtend de eieren onder en boven water te verstoppen. 
Onder water werden er over een ruim traject 30 eieren verstopt en 1 gouden ganzen-ei. Aan het 
gouden ei zou de hoofdprijs verbonden worden. Een mooi chocolade beest. 
Boven water werden er in het bos 10 eieren verstopt voor de aanwezige kinderen. 
 
Met een aanwezigheid van 13 volwassenen en 8 kinderen was de opkomst redelijk te noemen. 
Uiteindelijk waren er 5 duikers die de zoektocht onder water zouden aanvangen, aangemoedigd 
door hun familieleden. 
Van de 30 eieren werden er uiteindelijk 21 naar boven gehaald, inclusief het gouden ei door 
Martin. 
Een mooi resultaat. 
Ook de kinderen waren succesvol door de meeste eieren uit het bos terug te vinden. 
 
Na wat gezellig te hebben na gekletst en wat gegeten en gedronken te hebben, was er voor de 
kinderen nog een demonstratie met een echte reddingshond. Nu werden de eieren niet verstopt, 
maar mochten de kinderen zich verstoppen in het bos, waarna zij stuk voor stuk gevonden werden 
door de reddingshond. 
 
Met de prijsuitreiking, waarin voor iedereen een prijs was weggelegd, werd deze leuke dag 
afgesloten. 
 

Rob Plasse  
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Vooraankondiging 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 20 juni aan bij 
penningmeester@duikteamzeeland.nl  
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Opening Polredijk – 17 mei 2014 
 

17 mei was het de heropening van de Polredijk, voor ons ook wel bekend onder de naam 
Trafohuisje.  
Na uitbreiding van de parkeerplaats en de plaatsing van een informatiebord, duiktrap, bankjes en 
een klaphek werd het tijd voor een officiële heropening van de duikplaats. De onthulling van het 
informatie bord werd gedaan door gedeputeerde van de Provincie Zeeland Carla Schönknecht, 
wethouder van de gemeente Veere René Molenaar en bestuurslid van de NOB Jacqueline 
Dankloff.  
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Tijdens de toespraak 
werd er terug gekeken 
op de keuze en de 
aanleg van deze locatie 
en ook werd er al 
vooruit gekeken naar 
de volgende locatie “de 
Veerse Dam”. De 
locatie Veerse Dam 
heeft even op z’n gat 
gelegen maar nu komt 
er toch weer wat schot 
in. En ook al heeft RWS 
daags voor de opening  
het nodig gevonden om 
de wrakjes onder de 
kant te ruimen en 
daarmee het landschap 
onderwater te 
verarmen, boven ziet 
het er gelikt uit. Na de 
opening was er tijd voor 
koffie, thee, cake en 
een drankje. 

 
Wat ik wel erg jammer vond was dat er weinig 
deelnemers waren van Zeeuwse duik verenigingen. 
In totaal waren er op deze mooie zomerse dag 12 
duikers en allemaal van buiten zeeland. 
Aan de bekendmaking van de opening heeft het 
niet gelegen. Ik heb het voorbij zien komen in de 
Luchtbel, Onderwatersport, via facebook, zelfs via 
de NOB-mail en de DTZ-mail. 
Rob Plasse en ik waren uitgenodigd om als 
duikleider daar aanwezig te zijn. 
Gelukkig was het goed weer en niet koud op de 
dijk. Het was voor ons alsnog een gezellige leuke 
dag. 
 
We moeten trots zijn op de aandacht vanuit de 
NOB om de duiklocaties aan te passen. 
Van de 12 duikers was er maar 1 in natpak terwijl 
het water toch al een goede temperatuur van 15 
graden had en dat in mei. Ook waren er nog 2 
jongens die het al goed 2 x een uurtje uithielden in 
alleen een zwembroekje. 
De bikkels.  
De duikers die boven kwamen waren vol lof over 
deze locatie. 
 
Marian Roos 
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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 

 CLUBKRANT – 38e jaargang, nummer 5, mei 2014

 

Voor inlichtingen kun je terecht bij het secretariaat. 

Dit is een uitgave van Duikteam Zeeland, Postbus 312, 4330 AH Middelburg 

kunnen verstuurd worden aan Luchtbel@duikteamzeeland.nl

jaargang, nummer 5, mei 2014 

 

Dit is een uitgave van Duikteam Zeeland, Postbus 312, 4330 AH Middelburg – 

@duikteamzeeland.nl  
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Rectificatie 
Er stond helaas een oud stukje over de yahoo site in de luchtbel.  
 
Aanmelden voor de lijst dient alleen nog maar plaats te vinden door een mailtje aan mij 
secretaris@duikteamzeeland.nl te sturen. Daarna wordt de aanvrager na check van gegevens 
direct op de lijst gezet.  
 
Het inloggen op de yahoo site wordt verder niet meer ondersteund. Vroeger was het voldoende om 
een yahoo id aan te maken en die te koppelen met je prive mail, maar nu moet je yahoo mail adres 
hebben etc. Allemaal lastig en al helemaal niet handig om via de mail uit te leggen.  
 
Wat mij betreft moet gewoon de site van DTZ zsm worden vernieuwd met daarin een inlog 
mogelijkheid. Daar kan je dan achter alle 'vertrouwelijke' informatie kwijt zoals ledenlijst, archief 
Luchtbel (zonder beperking van storage size....) etc etc.  
 
Iets om over na te denken voor de leden? Enig idee? We zijn benieuwd naar jullie idee hierover. 
 
 
 
 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=HKSzgMwynDE 

Van de week kreeg ik deze link toegestuurd. Zouden ze bestaan??? 
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