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Van de redactie 
 

Deze maand was het niet moeilijk om een foto voor de voorkant uit te zoeken. We zijn blij dat we 
eindelijk de winnende foto’s bekend hebben kunnen maken op de ALV. Verderop in de luchtbel 
staan alle foto’s met totaal aantal punten. 

De komende maand is het druk met de Sinterklaas en feestdagen. We wensen jullie fijne dagen en 
veel plezier.  

We hopen natuurlijk op een koude winter om de specialty IJsduiken af te ronden. 

Kopij voor de volgende Luchtbel kunnen jullie inzenden voor 15 januari 2014. December en 
januari worden samengevoegd. 

Veel duikplezier! 

Marian Roos en Betty van den Berg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS, we zijn nog op zoek naar een redactie lid. Mocht je het leuk vinden om ons team te 
versterken. Je bent welkom! 
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Van het Bestuur………., 
 
Hier zou het stukje van de 
voorzitter moeten staan, maar 
ook de afgelopen ALV heeft 
geen voorzitter opgeleverd 
mogelijk levert de volgende ALV 
wel een voorzitter op. Wel heeft 
Dick Hoeksema de functie van 
technisch voorzitter op zich 
genomen, Dick bedankt voor je 
inzet. 
 
De ALV was een interessante 
vergadering vooral net voor de 
pauze waar door de 
luchtbelredactie de prijswinnaars 
van de foto wedstrijd bekent werden gemaakt. 
De redactie was op pad geweest  naar de adverteerders van de luchtbel om ze te vragen de 
ingezonden foto’s te beoordelen, ook werden groepen duikers gevraagd hun  mening te geven 
over de foto’s. Dit leverde uiteindelijk een top tien op deze werden vertoond en zo konden de 
deelnemers al zien op welke plaats ze terecht gekomen waren. Een leuke presentatie van alle 
foto’s met de naam van elke deelnemer die wat vertelde over hun ingezonden materiaal.  
Mogelijk komt hier volgend jaar een vervolg op. 
 
Ook had de werkgroep clubhuis een uitgebreide presentatie gemaakt over het wel of niet kopen 
van het clubhuis, zoals is bekent zal DTZ een keer uit het clubhuis moeten dit omdat de gemeente 
van hun gebouwen af wil. Dus was het de vraag willen de leden het clubhuis kopen of juist niet, na 
het vrijblijvend in vullen van een aantal vragen over kopen ja/nee, meer contributie betalen ja/nee 
en hoeveel, wil je tijd in het clubhuis steken om deze op te knappen ja/nee en ben je bereid te 
participeren in het clubhuis door mee te betalen in de aanschaf, kwam het uiteindelijk te een 
stemming.  
De meerderheid van de aanwezige leden zag geen heil in de aanschaf van het clubhuis en een 
vervolg onderzoek zal dan ook niet plaats vinden. 
 
De werkgroep nitroxcompressor was ook hard aan het werk geweest om de presentatie op tijd 
voor de ALV klaar te hebben, ook dit was een uitgebreide presentatie hier werden de voor en 
nadelen besproken, willen we een nitroxcompresor of niet, wat kost die op welke manier gaan we 
zuurstof toevoegen of juist stikstof verwijderen. Deze en andere vragen werden gesteld en 
beantwoord. Ook hier was de vraag gaat de werkgroep door met het onderzoek om bij de 
volgende ALV meer concretere plannen te hebben zodat we kunnen gaan beslissen of we een 
dergelijke compressor willen aanschaffen.  
Ook hier kwam het tot een stemmig en de meerderheid van de leden stemde voor een vervolg 
onderzoek dus de werkgroep kan weer aan de slag. 
 
Namens het bestuur wil ik alle leden van de werkgroepen en de redactieleden bedanken voor hun 
inzet en blijf vooral doorgaan. 
 
 
Erik Veerhoek 
Hoofdtrainer  
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Zwembadtijden Duikteam Zeeland 
 
De openingstijden voor het seizoen 2013-2014 zijn door het bestuur vastgesteld op de volgende 
tijden: 

 Woensdag 4 september tot 18 december 2013 van 20.15 tot 21.15 uur 

 Woensdag 8 januari 2014 tot 2 april 2014 van 20.15 tot 22.15 uur 

 Huur zaaltje voor theorielessen woensdag 8 januari tot 2 april 2014 van 19.30 tot 20.15 uur 
(m.u.v. voorjaarsvakantie woensdag 19 februari 2014) 

 Introductie duik woensdag 13 november en 11 december 2013 van 21.15 tot 22.15 uur 

 Zondag 1 oktober 2013 tot 30 april 2014 van 12.30-13.30 uur (m.u.v. nationale feestdagen) 
 

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 

Mochten we iemand zijn vergeten, laat het even weten. Dan voegen we je de volgende keer toe. 

  

Beursbezoek 
 

De komende maanden zijn er weer verschillende beurzen voor de duikliefhebbers. 

Boot dusseldorf 18 tot 26-1-2014 http://www.boot.de/   Messe  Dusseldorf 

Duikvaker  1 en 2 feb 2014 http://www.duikvaker.nl/  Expohal Houten 

London diveshow 15 en 16 feb 2014 http://www.diveshows.co.uk/ 

Antwerpen duikbeurs 15 en 16 maart http://users.skynet.be/fb222721/duiken/index.htm 

 

Afgelopen weekend was Tekdive13. Helaas hebben we die gemist in ons blad. Wanneer jullie 
weten waar er een beurs is, laat het even weten. Dan kunnen we die voor het volgende jaar 
toevoegen. 

mailto:bestuur@duikteamzeeland.nl
mailto:voorzitter@duikteamzeeland.nl
mailto:secretaris@duikteamzeeland.nl
mailto:penningmeester@duikteamzeeland.nl
mailto:hoofdtrainer@duikteamzeeland.nl
mailto:materiaal@duikteamzeeland.nl
mailto:treurenjubel@duikteamzeeland.nl
mailto:luchtbel@duikteamzeeland.nl
http://www.boot.de/
http://www.duikvaker.nl/
http://www.diveshows.co.uk/
http://users.skynet.be/fb222721/duiken/index.htm
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Presentatie werkgroep Nitrox 
 

Na de ALV aan het begin van 2013 is een werkgroep opgericht die de mogelijkheden is gaan 
onderzoeken voor het vullen van nitrox binnen onze vereniging. Deze werkgroep bestond uit Erik 
Been, Kees Glas en ondergetekende. De resultaten zijn hiervan gepresenteerd op de afgelopen 
ALV.  

Allereerst is in het kort uitgelegd wat nitrox is en wat de voordelen zijn. Binnen onze club kunnen 
de voordelen op verschillende manieren worden benut. Voor het duiken naar dieptes tussen de 20 
en 30 meter verleng je je nultijd aanzienlijk door het gebruik van nitrox, dus krijg je meer effectieve 
bodemtijd. Voor het duiken naar dieptes tussen de 10 en 20 meter, waar je minder snel aan je 
nultijd zal komen, bouw je meer veiligheid op door de minder snelle verzadiging van stikstof.  

Voor het uiteindelijk vullen van nitrox zijn verschillende methodes. De meest interessante 
vulmethoden zijn continue blenden en membraamfiltering. Bij continue blenden wordt lucht en 
zuurstof eerst gemengd en vervolgens met een compressor de duikfles in gepompt. Hiervoor zijn 
bufferflessen met 100% zuurstof nodig, echter, de gebruikte duikapparatuur hoeft niet 
zuurstofschoon te zijn in tegenstelling tot hier niet specifiek andere genoemde methoden. Bij 
membraamfiltering haal je door filtering stikstof uit de lucht en houd je een verreikt zuurstof 
mengsel over welke vervolgens ook met een compressor in een duikfles wordt pompt. De 
installatie voor een membraamvulling is echter duurder dan die van het continue blenden. Echter, 
er zijn geen bufferflessen met 100% zuurstof nodig, waarmee je bepaalde risico’s verkleind.  

Verder is gekeken naar bepaalde vergunningen, veiligheid, technische mogelijkheden en de 
financiën. Verder zullen we ook rekening moeten houden of we inderdaad in het clubhuis kunnen 
blijven vullen of dat we naar een alternatieve locatie moeten gaan kijken.  

Het resultaat van de presentatie was dat in ieder geval een grote meerderheid van de aanwezige 
leden het zinvol vindt om een vervolg te geven aan het onderzoek. Met dit huiswerk is de 
werkgroep in dezelfde samenstelling dan ook weer op pad gestuurd. Bij de volgende ALV zullen 
we trachten een gedetailleerd overzicht te tonen van alle kosten die geboeid zijn bij de aanschaf, 
onderhoud en gebruik van zowel een continue blend- als membraamfilterinstallatie.  

 

Leon Joosse  
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Fotowedstrijd 2013, top tien 
 

In de Luchtbel van Oktober hebben jullie kunnen lezen hoe we de foto’s hebben beoordeeld. 
Hierbij de uitslag van 2013.  

EERSTE PLAATS: Astrid van der Mast, 68 punten 

 

Zeepaardjes, altijd favoriet  
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TWEEDE PLAATS: Roel van der Mast, 56 punten 

 

Groothoek knap model beide ogen te zien
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DERDE PLAATS: Marian Roos, 49 punten 

 

 

mooie foto, goede compositie, snelheid 
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VIERDE PLAATS: Jaro van Waarde, 42 punten 

 

mooie compositie, kleurvariatie nemo, anemoon mooi  
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VIJFDE PLAATS: Sylvia Weenink, 27 punten 

 

 

grappig net een dametje
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GEDEELDE ZESDE PLAATS: Mathilde Mathijssen, Jaro van Waarde, 26 punten 
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ZEVENDE PLAATS: Marian Roos, 24 punten 

 

 

originele opname 
bijzonder dier 
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GEDEELDE ACHTSTE PLAATS: Mathilde Mathijssen, Betty van den Berg, 23 punten 
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NEGEN EN TIENDE PLAATS: Roel van der Mast 22 punten, Astrid van der Mast 19 punten 
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Introduik op 13 november 
 
Zo’n avond met introductieduiken is altijd spannend: komt er wel iemand en zijn ze dan ook leuk? 
Ik ging op 13 november gespannen met mijn spullen weer eens op pad naar het zwembad. We 
hadden een week eerder al met Erik gesproken over de taakverdeling en ik mocht samen met 
Frans, Marco, Marjan en Mario in het bad liggen. Yolanda zou de planning van de introducés doen 
en Roel en Erik stonden langs de kant voor de toelichting, snorkelmaterialen en andere 
hulpvragen. 
 
Toen ik in het zwembad kwam lagen de clubsets al keurig klaar en waren de eerste kandidaten al 
aanwezig. In het bad hebben we deze keer enkele speeltjes aangebracht: de poortjes en de 
flensen met bout en moer lagen op de bodem. Een touw vanaf de duikplank was bedoeld als 
afdaal hulpje en ik had thuis in de garage “opduikspeelgoed” gevonden. 
 
Nu alles klaar was begonnen Erik en Roel met de veiligheidsinstructie. Er was meteen een groep 
aan beurt, maar in het water zonder kandidaten was het nog niet leuk. Gelukkig schoof het geheel 
keurig door en konden we beginnen met de eerste ronde onderwater. Ik had Marijn, een stevige 
vent met prachtige baard – dus helemaal mijn type. Marijn was al eens komen kijken op een 
woensdag en had al eerder een duik gemaakt op Aruba. Een duik in het zwembad bleek heel 
ontspannen en veel makkelijker te zijn dan gedacht. Hij denkt na over de opleiding en mogelijk 
zien we hem dus terug. 
 
Nu ging het sneller lopen en kreeg ik kandidate Lis mee. Zij was die avond samen met een 
vriendin geronseld door badmeester Peter (Peter was onze grote held van deze avond: hij zorgde 
er mede voor dat we 19 deelnemers hadden). Ook voor Lis was het duiken een wonderlijke 
ervaring die veel makkelijker ging dan verwacht. Ze voelde zich al snel thuis in het bad en zwom 
heerlijk vrij rond.  
 
Kandidaat 3 was Jan en met hem ging het allemaal wat moeilijker. Hij vond het duiken wel erg 
spannend en blijf ook gewoon schoolslag doen met zijn vinnen aan. Na herhaaldelijke pogingen 
om wat meer rust onderwater te vinden heeft hij toch de bodem van het zwembad bereikt, maar 
dat was dan ook gelijk genoeg. Ik heb bij bovenkomst zijn vest opgeblazen en hem keurig in een 
vervoersgreep teruggebracht naar het ondiepe. Daar gaan staan bleek al genoeg moeite te kosten. 
Tot slot kwam Peter met zwemkampioene Tamara aanzetten. Zij zwemt meerdere malen per week 
wel zo’n 2,5 km in het zwembad, maar aan duiken was ze nog nooit begonnen. Na wat vragen 
over een oorprobleem zijn we begonnen aan dit avontuur. Ze vond het geweldig en bleef dit ook 
voortdurend zeggen. Het leverde onderstaand beeld op met een grote glimlach achter een 
beslagen duikbril. Ik kijk nu al uit naar de komende intro avond op 11 december.  
 
groetjes, Harm. 
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Hier kan uw advertentie komen te staan 
 

 

  

http://www.duikteamzeeland.nl/index.html
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Fotowedstrijd, overige inzendingen van de fotowedstrijd 
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We danken jullie voor je deelname 

VOLGEND JAAR HOUDEN WE WEER EEN WEDSTRIJD. 

De foto’s inclusief puntentelling en opmerkingen van de  jury zijn op de website van 
Duikteam Zeeland terug te vinden. 
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Nieuwe specialisatie in de maak: 'Biologie voor gevorderde duikers' 
 

Duikers die zich willen verdiepen in de onderwaterbiologie in het buitenland komen binnenkort aan 
hun trekken: bij de NOB is er inmiddels een werkgroep gestart met het ontwikkelen van de nieuwe 
NOB-specialisatie 'Biologie voor gevorderde duikers'. Het doel van de opleiding is om duikers voor 
te bereiden op buitenlandse duikreizen, zodat er meer onderwaterleven gezien en herkend wordt. 
 
De opleiding kan onafhankelijk van de 
bestaande specialisatie 'Onderwaterbiologie' 
worden gevolgd, al heeft het wel voordelen 
deze specialisatie eerst te volgen. Bovendien 
beschrijft de nieuwe specialisatie gebieden 
die meer duikervaring vereisen. De 
verwachting is dat deze nieuwe specialisatie 
in 2015 beschikbaar is. 

Op de foto v.l.n.r: Rob Kool, Carla van 
Westing, Ron Offermans, Brendan Oonk en 
Anne Lamers. 
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Zeehond zwemt rond in Veerse Meer 

 

WOLPHAARTSDIJK - Er zwemt sinds kort een zeehond rond in het Veerse Meer. Berry van 
Goudswaard kwam het dier tegen tijdens zijn werk als beroepsschipper voor het Waterschap 
Scheldestromen. 
 
Volgens Van Goudswaard is het uniek. "Sinds 2001 vaar ik vijf dagen per week zo'n acht uur per 
dag op het Veerse Meer en nog nooit heb ik daar een levende zeehond gezien. Een dode 
zeehond, die heb ik weleens gezien, maar daar houdt het mee op." 

 
Visje 
Van Goudswaard kwam de zeehond tegen op de Bastiaan de Langeplaat. "Daar zat het dier 
tussen het wier lekker een visje te eten."  
 
Bijzonder 
Volgens Jaap van der Hiele van Eerste Hulp bij Zeezoogdieren is een levende zeehond in het 
Veerse Meer bijzonder. Het dier is gemerkt dus dat wil zeggen dat het ergens in een opvang heeft 
gezeten. Van der Hiele schat dat het dier tussen een jaar en anderhalf jaar oud is. 
 
Zelfstandig 
"De zeehond is waarschijnlijk via de Spuisluis in het Veerse Meer gekomen. Het is uit zichzelf in 
het meer terecht gekomen, dus het kan er ook weer zelfstandig uit komen. De zeehond ziet er 
goed uit dus ik maak me geen zorgen", aldus Van der Hiele.  
 
Foto: Berry van Goudswaard (BRON: PZC 8-11-2013) 
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komen te staan 
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Verjaardagen leden 
 

December 
 

03 Ronald Stadhouders  

21 Erwin Heiligers  

23 Piet Driessen 

27 Bert Schreurs  

29 Martijn Bruinen 

30 Hans van der Togt  

 

 
Verenigde Staten 
Documentaire 
83 minuten 
geregisseerd door Gabriela Cowperthwaite 
 
met Suzanne Allee, Jeff Andrews en Kim Ashdown 
Overal ter wereld vergapen volle tribunes zich aan 
watershows met orka’s: schijnbaar zonder moeite doen de 
begeleiders de kolossale zwart-witte walvissen gracieus door 
de lucht vliegen. Maar de orka blijft een gevaarlijk roofdier: in 
Sea World beet de orka Tilikum maar liefst drie begeleiders 
dood. In de vrije natuur zijn orka’s niet agressief noch 
gevaarlijk voor de mens, wat bezielde dit ‘gedomesticeerde’ 
exemplaar dan? 
 

Klik hier voor de website met de trailer. 

 

 

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

Bijdragen voor “De Luchtbel” kunnen verstuurd worden aan Luchtbel@duikteamzeeland.nl  

http://www.moviemeter.nl/director/35274
http://www.imdb.com/title/tt2545118/
http://www.duikteamzeeland.nl/
mailto:luchtbel@duikteamzeeland.nl

