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Van de redactie 
 

De foto op de voorzijde is van de nettentraining. Get Wet heeft woensdagavond 19 maart het 
zwembad volgehangen met netten. Leerzame avond met soms spannende momenten wanneer je 
vast zat. Mocht je nog je verhaal willen vertellen dat kan in de volgende Luchtbel natuurlijk ook. 

Kopij voor de volgende Luchtbel kunnen jullie inzenden voor 23 april 2014  naar 
Luchtbel@duikteamzeeland.nl 

Veel duikplezier! 

Marian Roos en Betty van den Berg 
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Van het Bestuur 
 
O ja de deadline voor het aanleveren van copy voor de luchtbel is weer voorbij, een berichtje van 
de luchtbelredactie die vragen om stukjes te schrijven spoed mij weer voor de computer om iets te 
verzinnen. 

Het is weer mijn beurt om een stukje namens het bestuur te schrijven. 

Het weer gaat steeds meer uitnodigen een duikje te maken dit zal ook het geval zijn bij de 1* in 
opleiding, die het overigens goed doen het laatste hoofdstuk zal volgende week behandeld worden 
dan nog een toets en voor diegene die nog iets in te halen hebben is daar ook nog ruimte voor. 

En dan is het voor hun tijd zich mentaal voor te bereiden  voor het buitenwater, dat zal net als ieder 
jaar weer even wennen zijn een dik duikpak, handschoenen, meer lood, koud en troebel water. 

Maar ook voor deze leden zal het duiken in het buitenwater snel wennen en het eerste brevet zal 
dan ook  behaald gaan worden. 

Woensdag 19 maart werd er door Get Wet een nettentraining verzorgt. Ben had weer 
verschillende netten meegenomen die met vereende kracht in het water werden geplaatst.  Een 
leuke opkomst en een gezellige sfeer in het zwembad maakte dat deze nettentraining  een 
leerzame avond was, voor een aantal leden  was dit de eerste keer en het viel dan toch niet mee 
om niet verstrikt te raken en vervolgens weer los te komen. 

Maar hopelijk hebben die leden veel geleerd van deze training en nu maar hopen dat we nooit echt 
erg vast komen te zitten, deze training zal volgend jaar zeker een vervolg gaan krijgen. 

Bij het verschijnen van deze luchtbel zal ook de ALV weer achter de rug zijn, waar er een aantal 
bestuursleden aftredend en herkiesbaar zijn, de penningmeester weer zijn de begroting voor het 
volgende jaar zal presenteren en de verschillende commissies hun bevindingen zullen toelichten. 
Ook zullen er wederom een aantal vacatures te vullen zijn en ook het jubileumjaar van DTZ staat 
op de agenda, kortom een goed gevulde agenda.   

 

Erik Veerhoek 

Hoofdtrainer 

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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Van de trainingscommissie (1)
Specialisatie Onderwaterbiologie  
 
Na de leuke ervaringen van de afgelopen 
jaren wil ik ook dit seizoen weer de 
specialisatie Onderwaterbiologie geven. 
Deze specialisatie doen we in ieder geval 
met de 2* opleiding maar er is ruimte voor 
andere deelnemers. In de DTZ kalender is 
tijd gereserveerd op zaterdag 5 en 12 april 
2010. We komen dan samen van 09.30 tot 
12.30 uur in het clubhuis, Isabellagang 1 te 
Middelburg. Ik geef dan 4 theorieblokken met 
tussendoor een aantal leuke oefeningen. 

Na de genoemde data maken we in 
gezamenlijk overleg afspraken over minstens 
2 buitenduiken (één in zoetwater en één of 
meerdere in zoutwater). Hierbij gaat het 
vooral om het doen van waarnemingen, het 
registreren hiervan. Hierbij heb ik wederom 
enkele leuke oefeningen klaarliggen. Houd 
zeker 26 april 20104 hiervoor vrij. 
 
Ik zoek dus deelnemers voor deze cursus. 
Geef je op voor 1 maart 2010 bij 
hoofdtrainer@duikteamzeeland.nl en dan 
zorg ik dat het boek besteld wordt (door 
Mathilde).  Het boek kost € 24,20 (excl. 
verzendingkosten) en de cursus € 20,

 
Harm Verbeek  
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Van de trainingscommissie (1)  
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Netten training 
(foto’s: Roel van der Mast) 
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Schema 1* opleiding 
woensdag 2 april 2014 19.30 1* Theorie inhalen/afronden Zwembad ? 

  21.15 1* Opleiding Zwembad ? 

woensdag 9 april 2014 19.30 1*  1e buitenduik ntb   

woensdag 16 april 2014 19.30 1*  2e Buitenduik ntb   

woensdag 23 april 2014 19.30 1*  3e Buitenduik ntb   

woensdag 30 april 2014 19.30 1*  4e Buitenduik ntb   

woensdag 7 mei 2014 19.30 1*  5e Buitenduik ntb   

woensdag 14 mei 2014 19.30 1*  6e Buitenduik ntb   

woensdag 21 mei 2014 19.30 1*  7e Buitenduik ntb   

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   

Schema 2* Opleiding 
zaterdag 26 april 2014   2* Biologieduik Grevelingen ntb Harm + ? 

    2* Biologieduik Oosterschelde ntb Harm + ? 

zaterdag 3 mei 2014   
2* Navigatie Grevelingen (2 
duiken) ntb Harm + ? 

Overige opleiding (Specialisatie) 
Zaterdag 5 april 2014   9.30  Onderwater Biologie  Clubhuis  Harm 

Zaterdag 12 april 2014   9.30  Onderwater Biologie  Clubhuis  Harm 

zaterdag 26 april 2014   2* Biologieduik Grevelingen ntb Harm + ? 

    2* Biologieduik Oosterschelde ntb Harm + ? 

Training Woensdag avond  
Woensdag 2 april 2014  20.15 Conditietraining Zwembad Frans 

Woensdag 9 april 2014  20.15 Conditietraining Zwembad Harm 

Woensdag 16 april 2014  20.15 Conditietraining Zwembad Frans 

Woensdag 23 april 2014  20.15 Conditietraining Zwembad Yolanda 

Woensdag 30 april 2014  20.15 Conditietraining Zwembad Roel 

Woensdag 7 mei 2014  20.15  Vrijzwemmen Zwembad   

Woensdag 14 mei 2014  20.15  Vrijzwemmen Zwembad   

Woensdag 21 mei 2014  20.15  Vrijzwemmen Zwembad   

 
  



 

De Luchtbel CLUBKRANT – 38e jaargang, nummer 3, maart 2014 

Zwembadtijden Duikteam Zeeland 
 

• WOENSDAG 30 APRIL IS DE 
LAATSTE ZWEMBAD TRAINING. 
WE ZIEN JULLIE GRAAG WEER 
TERUG IN SEPTEMBER. 

• Beginnende 1* duikers, jullie zijn 
welkom in het zwembad, wanneer er 
GEEN buitenduik gepland staat. 

• VRIJZWEMMEN OP DE ZONDAG 
KAN TOT 27 APRIL. 
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‘N dagje Antwerpen  
 
Het is zondag ochtend 16 maart, en in plaats dat ik naar mijn werk rij, rijden we iets verder richting 
Antwerpen. Vandaag brengen we een bezoekje aan de Belgische Duiksportbeurs in het 
Metropolis. Ondanks dat ik me wel goed heb voorbereid door op internet even te googlen en even 
heb uitgezocht wie er met een stand staat, weet ik niet zo goed wat ik kan verwachten. 

Na nog geen 45 minuten rijden we Antwerpen binnen en een paar minuten later rijden we de 
parkeerplaats van dit grote complex op. Er is schijnbaar deze dag nog meer te doen hier, ik zie 
allemaal mensen een bepaalde kant op lopen wat duidelijk geen duikers zijn. Een andere kant op 
dus en ja hoor we komen er van zelf. 

De beurs zelf is in een kleine zaal en komt nogal nostalgische over, als de duikvaker in de 
veemarkt hallen eind jaren negentig van de vorige eeuw. Lekker overzichtelijk en gemoedelijk. Een 
uurtje later heb ik dan ook diegene gesproken die ik wilden spreken en het wel een beetje gezien. 
En dat is maar goed ook want het loopt tegen lunchtijd en in het centrum van deze stad kun je 
heerlijk eten en even genieten op een terrasje van een kopje koffie. Kort om een heerlijk dagje uit 
en zeker voor herhaling vatbaar. 

 
 
 
Stefan Brom  
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Duik 18 maart 2014, nr.842, 15/2014 Bergse Diepslui s 
Taken at Duikstek Bergse Diepsluis 

Omdat we op maandag 
hoorden dat SOS Zoogdier 
toestemming had gevraagd 
aan Pieterburen of ze Happie 
de zeehond mochten vangen 
plots besloten om onze angst 
te overwinnen, de 
duikplannen voor dinsdag 
om te gooien en ondanks de 
harde wind toch te kiezen 
voor de Bergse 
Diepsluiszeehond nu het nog 
kon. Ter plaatse waaide het 
inderdaad hard wat flinke 
golfslag en opdwarrelend 
zand gaf. We gingen te water 
en Boudewijn had Happie al 
gezien net voor het 
omkleden dus het was best 
spannend. We zouden 
gewoon een duik gaan 
maken en maar zien wat er 
ging gebeuren. Ik oefende 
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wat groothoekfoto's bij het platform en klooide wat met mijn belichting toen ik dacht goh het zou 
toch leuk zijn als hij hier nou eens tussendoor kwam zwemmen.  

Ik voelde iets aan mijn been, keek en dacht ja hoor dat komt omdat je er zo over na ligt te denken. 
Ik dacht weer wat te voelen maar keek niet, totdat mijn been wel heel zwaar aanvoelde en ik 
Happie met zijn voorvinnen om mijn been geklemd zag. Boudewijn heel blij maar ik dacht zo kan ik 
er niets mee en schudde met mijn been Happie eraf. Happie maakte flink stof en ik hielp hem nog 
een beetje mee zodat er geen zicht meer over was. Hij zwom onder mij door, keek nog even bij 
Boudewijn en was weer weg. Dit alles duurde zo'n 30 seconden maar was wel supergaaf.  

We zagen nog een paling los zwemmen, een zeedahlia, grondels, bruine plooislak, millennium 
wratslakken en bij het verlaten van het water deed ik extra langzaam en Happie kwam nog even 
spelen, superduik! Op de terugweg in de auto hoorden we bij het nieuws overigens dat Pieterburen 
geen toestemming had gegeven omdat ze alleen zieke en gewonde zeehonden opnemen. 

Vandaag Happie ontmoet, eerst hing hij onderwater op n meter of 10 met zijn voorvinnen om mijn 
been zodat je niets kan met je camera. Gaan we er uit en blijf ik eigenwijs nog even in het water 
wachten, komt hij weer kijken. Wel errug dichtbij dus ik zeg een beetje naar achteren waarop hij 
naar voren gaat en de domepoort kust. Vervolgens duikt hij onder en ik vraag aan Boudewijn waar 
is hij nu gebleven duikt hij met zn kop tussen mijn camera en mij in zodat zijn snor vol in mijn 
gezicht komt, kusssssje. Whaaaa is het leuk of is het eng hmm het is eng leuk! 

 

Sylvia en Boudewijn  
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Verjaardagen leden 
 

April 
 

05 Uwe Steinhof 

07 Dick Hoeksema 

08 Wil Dronkers 

11 Rob Plasse 

15 Kees-Jan Lastdrager 

17 Tilly Neve 

23 Martin Verhage 

23 Paul Vollenberg 

24 Yvonne van Scheppingen 

26 Peter Meerleveld 

 

Mei 
 

04 Michael Veerhoek 

08 Peter de Groot 

13 Ronald Storm 
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Guy Thomas: ‘Een duikongeval krijgen is heel makkel ijk’ 
 

Op 12 april wordt het NOB Veiligheidssymposium 
gehouden, waarbij zes sprekers dieper in gaan op de 
veiligheid rondom duiken. De NOB sprak met één 
van de sprekers: Guy Thomas, vicepresident van 
DAN Europe. ‘Het is heel makkelijk om een 
duikongeval te krijgen als je je niet aan de 
veiligheidsregels houdt,’ zegt Thomas. 

Thomas, geboren in België maar inmiddels 
woonachtig in Italië, begon zijn loopbaan als 
eigenaar van een duikschool. ‘Midden jaren ’90 ben 
ik DAN Instructeur geworden. In de loop van de tijd 
ben ik hier steeds meer mee gaan doen, totdat ik 
eind jaren ’90 de meest actieve DAN Instructeur van 
Europa werd. Zo ben ik ook bij DAN Europe 
binnengekomen. Ik werd gevraagd of ik op het 
kantoor in Italië wilde komen werken, waar ik mij 
onder andere met de lesprogramma’s bezig ben 
gaan houden. Inmiddels concentreer ik mij met name 
op de missie van DAN: duiken veiliger maken.’ 

Duiken is veilig, maar houd je aan de 
veiligheidsregels 
‘Eén van de dingen waar we bij DAN druk mee zijn is 
het goed informeren van duikers,’ vertelt Thomas 
verder. ‘We hebben jaren geroepen “Duiken is 
veilig!”, maar dat begint nu een beetje tegen ons te 
werken. Duikers gaan meer risico’s nemen, omdat er 
toch niets kan gebeuren – denken ze.’ 

Wanneer de veiligheidsregels worden nageleefd, is 
duiken ook veilig, benadrukt Thomas. ‘Slecht of 

kapot materiaal en als gids met teveel mensen onderwater gaan, zijn voorbeelden van risico’s die 
je neemt. In 2012 is er nog een groot ongeluk gebeurd voor de kust van Italië. Een onervaren gids 
ging met zeven duikers een grotduik maken, maakte een fout en kwam in een donker stuk terecht. 
De duikers konden de weg niet meer terugvinden. Vijf van de acht duikers overleed.’ 

Volgens Thomas zijn dit soort ongelukken eenvoudig te voorkomen. ‘In mijn presentatie op het 
Veiligheidssymposium zal ik aan de hand van een aantal duikongevallen laten zien hoe deze 
relatief eenvoudig te voorkomen zouden zijn geweest.’ 

Bijwonen? 
Wil je de presentatie van Guy Thomas bijwonen? Er zijn nog kaarten voor het NOB 
Veiligheidssymposium! Je kunt hier kaarten bestellen. 

 

Bron: 
http://www.onderwatersport.org/Actueel/Nieuwsberichten/tabid/90/articleType/ArticleView/articleId/
558/Guy-Thomas-Een-duikongeval-krijgen-is-heel-makkelijk.aspx 
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NOB veiligheidssymposium  
 

Op zaterdag 12 april 2014 vindt er weer een NOB veiligheidssymposium plaats in Deltapark 
Neeltje Jans. Tijdens deze 
dag komen zes sprekers aan het woord die verder in gaan op het thema van dit jaar: 'gedrag'. 
Onder andere Guy Thomas en Luitenant ter Zee 1e klas Marco Lieverse komen om een 
presentatie te geven over veiligheid in de duiksport. Gerard Rietjens vertelt wat kou voor invloed 
heeft op de fysiologische processen in je lichaam en Jaap Molenaar gaat in op de veiligheid van 
brandweerduiken. Ook Walter Zwaard komt spreken, net als Johan Opdebeeck, die ingaat op de 
meerwaarde van de sportduiker in de onderwaterarcheologie.  
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Sprekers 

Guy Thomas: het naleven van veiligheidsregels 
Guy Thomas is vicepresident van DAN Europe, een internationale non-profit organisatie gewijd 
aan de veiligheid en gezondheid van duikers. Hij zal tijdens zijn presentatie ingaan op wat er 
gebeurt als de veiligheidsregels niet nageleefd of gerespecteerd worden en wat we kunnen doen 
om ongevallen te voorkomen. 

Walter Zwaard: gedrag verander je niet zomaar 
Volgens Walter Zwaard, zelfstandig risicoprofessional, kost het veel tijd en geduld om gedrag te 
beïnvloeden of te veranderen. ‘Wie de duikveiligheid wil verhogen, kan beter andere wegen 
bewandelen’, aldus Zwaard. ‘Gelukkig valt er veel te leren van de ervaringen uit andere 
veiligheidsdomeinen.’ 

Jaap Molenaar: de veiligheid van brandweerduiken 

Jaap Molenaar is vakgroepdecaan incidentmanagement bij de Brandweeracademie. Binnen en 
buiten die functie is hij nauw betrokken geweest bij het ontwikkelen van duikopleidingen. Door een 
aantal incidenten bij de brandweer is de veiligheid van brandweerduiken flink onder de loep 
genomen. De resultaten van dit onderzoek bespreekt Molenaar tijdens zijn presentatie op het 
symposium. Volgens Molenaar kunnen deze aanbevelingen uit het rapport ook van waarde zijn 
voor de sportduiker.  

Johan Opdebeeck: de veiligheidsaspecten rondom archeologische 

vindplaatsen 
Johan Opdebeeck is maritiem archeoloog bij de rijksdienst voor het Cultureel erfgoed. Zijn 
presentatie gaat in op de spectaculaire groei van het aantal archeologische vindplaatsen door de 
toename van het aantal duikers. Wat zijn de veiligheidsaspecten bij het duiken rondom 
archeologische vindplaatsen, wat mag wel en wat is niet toegestaan?  

Gerard Rietjens: wat doet kou met je lichaam? 
‘Wat zijn de effecten van kou op de fysiologische processen van het menselijk lichaam?’ Deze 
vraag beantwoordt Gerard Rietjens tijdens zijn presentatie. Als inspanningsfysioloog houdt hij zich 
onder andere met dit onderwerp bezig bij het Ministerie van Defensie en het Belkin Procycling 
Team. 

Marco Lieverse: de duikopleiding van de Koninklijke Marine 
Marco Lieverse is Luitenant ter Zee 1e klas bij de Defensie Duikschool en vertelt in zijn presentatie 
over hoe het juiste gedrag bij de duikopleiding van de Koninklijke Marine wordt aangeleerd. 

Programma 
10.00 uur Ontvangst 
10.30 uur Eerste spreker 
16.30 uur Borrel  

De kosten van de dag zijn €40,- inclusief lunch, parkeermunt en afsluitende borrel. Je kunt je voor 
deze dag inschrijven via onderstaande inschrijfpagina. Er zijn slechts een beperkt aantal plaatsen, 
dus vol=vol! 
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Opzienbarend gedrag van jonge Grijze zeehond in Oos terschelde 
Bericht uitgegeven door Stichting ANEMOON op zondag 16 maart 2014 

Sinds enkele weken verblijft er een jonge Grijze ze ehond in de oostelijke Oosterschelde. Het 
dier is in het geheel niet schuw en zoekt zelfs act ief het gezelschap van sportduikers onder 
water op. Ook bij eb aan de laagwaterlijn is het di er niet schuw en laat hij zich makkelijk 
benaderen door mensen. Dit jonge dier vertoont hier mee uitzonderlijk onnatuurlijk gedrag. 
Wat hiervan de reden of oorzaak is blijft voorlopig  nog een mysterie.  

Sportduikers hebben ongeveer drie weken geleden voor het eerst kennisgemaakt met een jonge 
Grijze zeehond die solitair in de oostelijke Oosterschelde verblijft. Hoewel hij er rond zwemt en zich 
zeker niet de gehele dag laat zien zoekt hij hier meerdere keren per dag het gezelschap van 
sportduikers op. Zelfs bij groepen van vijf of meer sportduikers komt hij zeer dichtbij en schijnt het 
dier volledig op zijn gemak te zijn. Het jonge dier zoekt vaak zelfs op een speelse manier direct 
contact met sportduikers. Maar in een aantal gevallen is dit speelse gedrag ontaard in bijna 
gevaarlijke situaties voor de sportduikers. Hij bijt vaak in vinnen maar ook op hoofden, handen en 
in duikpakken van sportduikers. Daarbij hebben sommige sportduikers flinke schade aan hun 
uitrusting, blauwe plekken en zelfs kleine hoofdwonden opgelopen. Uit het gedrag van het dier kon 
niet worden afgeleid dat het agressie naar de sportduikers betrof. In een aantal gevallen heeft hij 
sportduikers zelfs met zijn vinnen vast gehouden en naar beneden getrokken. 

 

Jonge Grijze zeehond in Oosterschelde, 2014 (foto: Olivier Simons) 

Dit speelse gedrag is bijna niet te verklaren. Zeehonden zijn meestal schuwe dieren maar kunnen 
ook nieuwsgierig zijn. In hun nieuwsgierigheid zullen ze direct contact met mensen echter bijna 
altijd vermijden. Dit dier is waarschijnlijk tussen de twee en drie jaar oud en daarmee dus nog een 
jong exemplaar dat nog niet geslachtsrijp is. Mogelijk ligt hierin de verklaring voor zijn gedrag. Als 
het dier alleen opgegroeid is in de Oosterschelde heeft het wellicht nog geen natuurlijke angst voor 
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mensen gekregen of is dat door soortgenoten nog niet aangeleerd. Een andere reden is dat het 
dier in direct contact met mensen is opgegroeid en uit gevangenschap is ontsnapt of vrijgelaten. 
De dieren die in zeehondencrèches verzorgd zijn en vrijgelaten worden, zijn meestal getagd. Dat is 
bij dit dier niet het geval. Het dier verblijft in de omgeving van een populaire duikstek. Hij wordt niet 
gelokt of gevoerd door de duikers maar komt geheel uit eigen wil steeds weer het gezelschap van 
sportduikers opzoeken. De duikers hebben hem om zijn speelse gedrag, maar ook omdat hij 
regelmatig speels bijt, “Happie” genoemd. 

 

Jonge Grijze zeehond in Oosterschelde, 2014 (foto: Olivier Simons) 

 

 

Zeehonden verblijven al lang in de Zeeuwse Delta. Gemiddeld vertoeven er ruim 60 zeehonden in 
de Oosterschelde. In met name de monding van de Westerschelde zitten er veel meer en in het 
Grevelingenmeer komt slechts een handje vol zeehonden voor. In de Oosterschelde zijn het bijna 
allemaal Gewone zeehonden. Het aantal Grijze zeehonden is hier op de vingers van een of twee 
handen te tellen. Beide soorten verblijven in veel grotere aantallen, duizenden, in de Noordzee en 
Waddenzee. Door zijn speelse en nieuwsgierige gedrag kunnen sommige sportduikers het niet 
nalaten om hem aan te raken, te aaien of zelfs te omarmen. Hoewel hij dit steeds zonder enige 
tegenstribbeling toe staat willen wij alle sportduikers dringend verzoeken om dit niet te doen. 
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Jonge Grijze zeehond in Oosterschelde, 2014 (foto: Olivier Simons) 

Wil je meer weten over Happie en nog veel meer foto’s en fimpjes van hem zien, kijk dan op zijn 
eigen Facebook pagina. 
 
Tekst: Peter H van Bragt, Stichting ANEMOON 
Foto’s: Olivier Simons 

 

Heb je als lid van Duikteam Zeeland ook een ervaring met Happie, laat het 
ons weten. We zijn benieuwd naar je belevenis. 
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