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Van de redactie 
 
De voorkant is “gepikt” van een vakantie waar één van de Luchtbel redactieleden bij was. We zijn 
natuurlijk benieuwd naar de verhalen over de Abrahammen binnen onze vereniging. Eigenlijk vond 
ik dit een hele mooie foto van zowel onder als bovenwater. Hopelijk lezen we in de volgende 
Luchtbel het vakantie verhaal. 

De 3* zijn de afgelopen maand druk in het clubhuis bezig geweest met de theorie van 
decompressie duiken. Als het goed is zijn we vanaf half december weer te vinden in het zwembad 
voor conditie training en introductieduiken. Vanaf januari zullen we de instructeurs van de 1* 
ondersteunen. 

Stefan heeft een coupertest gedaan tijdens de conditie training. Hopelijk horen we zijn uitslagen en 
eventueel voor herhaling vatbaar? 

Vraagje: hoe staat het met de buitenduiken. Zullen we nog een sinterklaasduik maken op 
woensdag 3 december? Of een oliebollen Luchtbellen duik? 

Verder rest ons nog de link van het filmpje van Marco, Stefan en Leon naar de Noordzee. 
http://youtu.be/VVK0kqTTOHY. Deze is getoond tijdens de ALV. 

Afgelopen maand is de Luchtbel verstuurd naar de Voorzitter van de Dolfijn.... Hierbij zijn 
complimenten: 

Hallo Marian en Betty, 

 Hartelijke dank voor jullie (mooie!) blad. Ik heb hem doorgestuurd naar onze nieuwe redactie die zich wil gaan buigen 

over een nieuwe opzet van het clubblad. Jullie blad ziet er heel mooi, modern en verzorgd uit! Mogelijk kan hen dat 

inspireren. 

  

Vriendelijke groeten, 

André Merks, voorzitter 

 
De volgende Luchtbel is weer een combinatie dec/jan. Deze wordt in januari verzonden. Kopij kan 
ingeleverd worden tot 23 januari 2015 via Luchtbel@duikteamzeeland.nl. 

Duikse en veel leesplezier, 
Yolanda de Jong, Marian Roos en Betty van den Berg 



 

De Luchtbel CLUBKRANT 

Van de voorzitter, 
 
De spits is eraf. Op 10 november mijn eerste Algemene LedenVergadering in functie als voorzitter. 
DTZ heeft het anderhalf jaar zonder moeten stellen. Mijn complimenten aan Erik, Marco, Mario en 
Rob dat ze onze club zo goed op koers hebben weten te houden. Nu ik in mijn d
meer tijd heb, is het mij een eer en een genoegen de bestuursgelederen te mogen versterken.
 
De ALV borrelde weer van enthousiaste betrokkenheid. Met het oog op het 40
jubileumcommissie geformeerd en heeft de Luchtb
samenstelling van het jaarprogramma van 2015 heeft zich een agendacommissie gemeld. 
Prachtig! Meer hierover in de volgende Luchtbellen.
Hoogstwaarschijnlijk was dit de laatste ALV in het clubgebouw aan de Isabellagang
druk doende met het opstellen van een huurcontract met de gemeenten Middelburg en Vlissingen 
en de gebruikersovereenkomstig met zwembadbeheerder Optisport.  Mario zal een inventarislijst 
opstellen van de spullen in het clubgebouw, zodat we
afscheid van kunnen nemen. DTZ
zijn in ons onderkomen in het zwembadgebouw, krijgen als eerste de gelegenheid die weer terug 
te halen. 
 
Hoogtepunt van de avond was ongetwijfeld de boeiende inleiding van Ronald Stadhouders over 
het Noordzeeduiken. Wat mij daarin aansprak is het voortdurend verleggen door Ronald van zijn 
duikgrenzen, zonder die te overschrijden: “Zorg dat je je er comfortabel bij blijft vo
Ronald! Je enthousiasme was aanstekelijk. Wie volgt? 
 
De meeste tijd werd opgeslokt door het agendapunt Nitrox. In ons nieuwe onderkomen is er ruimte 
voor een Nitrox-vulinstallatie, dat is dus geen probleem. Maar we liepen aan tegen een dilem
enerzijds verhoogt de Nitrox-vulmogelijkheid de waarde van het DTZ
zittende leden als voor potentieel nieuwe leden, anderzijds maakt een Nitrox
zeker een contributieverhoging noodzakelijk. Wat zal het eff
financieel niet in de problemen komen. De vergadering stemde na de gedachtewisseling 
uiteindelijk met een ruime meerderheid voor het principebesluit “We gaan in zee met Nitrox”.  Het 
bestuur heeft 17 november een vervol
en Leon). Het zou mooi zijn als we in maart zicht hebben op een concrete Nitrox
exacte financiële consequenties daarvan, o.a. voor het contributiebesluit. Dan kunnen we  
daarover in de Voorjaars-ALV stemmen. DTZ is een aantrekkelijke, gezellige club die zijn leden 
veel, met Nitrox nog meer, te bieden heeft, ook in vergelijking met andere duikclubs. Dat moeten 
we allen uitstralen. Immers, die club dat zijn wijzelf. Op 10 december is e
met een Introductieduik te proeven van 
DTZ: trek je buurman/-vrouw, vriend(in) of 
collega over de zwembadrand! 
 
Resteert ook hier de barcommissie 
(Adriënne, Benny, Floris, Leon en Marnix) 
hartelijk te danken voor de jarenlange 
goede diensten! De hapjes en drankjes in 
de pauze en na de vergadering smaakten 
weer uitstekend. Barcommissie: bedankt!
 
Dick Hoeksema 
 

CLUBKRANT – 38e jaargang, nummer 10

f. Op 10 november mijn eerste Algemene LedenVergadering in functie als voorzitter. 
DTZ heeft het anderhalf jaar zonder moeten stellen. Mijn complimenten aan Erik, Marco, Mario en 
Rob dat ze onze club zo goed op koers hebben weten te houden. Nu ik in mijn d
meer tijd heb, is het mij een eer en een genoegen de bestuursgelederen te mogen versterken.

De ALV borrelde weer van enthousiaste betrokkenheid. Met het oog op het 40
jubileumcommissie geformeerd en heeft de Luchtbelredactie een logo ontworpen. Voor de 
samenstelling van het jaarprogramma van 2015 heeft zich een agendacommissie gemeld. 
Prachtig! Meer hierover in de volgende Luchtbellen. 
Hoogstwaarschijnlijk was dit de laatste ALV in het clubgebouw aan de Isabellagang
druk doende met het opstellen van een huurcontract met de gemeenten Middelburg en Vlissingen 
en de gebruikersovereenkomstig met zwembadbeheerder Optisport.  Mario zal een inventarislijst 
opstellen van de spullen in het clubgebouw, zodat we daarvan bij het vertrek op een nette manier 
afscheid van kunnen nemen. DTZ-leden die spullen geschonken hebben die niet meer bruikbaar 
zijn in ons onderkomen in het zwembadgebouw, krijgen als eerste de gelegenheid die weer terug 

de avond was ongetwijfeld de boeiende inleiding van Ronald Stadhouders over 
het Noordzeeduiken. Wat mij daarin aansprak is het voortdurend verleggen door Ronald van zijn 
duikgrenzen, zonder die te overschrijden: “Zorg dat je je er comfortabel bij blijft vo
Ronald! Je enthousiasme was aanstekelijk. Wie volgt?  

De meeste tijd werd opgeslokt door het agendapunt Nitrox. In ons nieuwe onderkomen is er ruimte 
vulinstallatie, dat is dus geen probleem. Maar we liepen aan tegen een dilem

vulmogelijkheid de waarde van het DTZ-lidmaatschap, zowel voor 
zittende leden als voor potentieel nieuwe leden, anderzijds maakt een Nitrox-
zeker een contributieverhoging noodzakelijk. Wat zal het effect zijn op het ledenaantal? DTZ mag 
financieel niet in de problemen komen. De vergadering stemde na de gedachtewisseling 
uiteindelijk met een ruime meerderheid voor het principebesluit “We gaan in zee met Nitrox”.  Het 
bestuur heeft 17 november een vervolgopdracht geformuleerd voor de werkgoep Nitrox (Erik, Kees 
en Leon). Het zou mooi zijn als we in maart zicht hebben op een concrete Nitrox
exacte financiële consequenties daarvan, o.a. voor het contributiebesluit. Dan kunnen we  

ALV stemmen. DTZ is een aantrekkelijke, gezellige club die zijn leden 
veel, met Nitrox nog meer, te bieden heeft, ook in vergelijking met andere duikclubs. Dat moeten 
we allen uitstralen. Immers, die club dat zijn wijzelf. Op 10 december is er weer de mogelijkheid 
met een Introductieduik te proeven van 

vrouw, vriend(in) of 

Resteert ook hier de barcommissie 
(Adriënne, Benny, Floris, Leon en Marnix) 
hartelijk te danken voor de jarenlange 

diensten! De hapjes en drankjes in 
de pauze en na de vergadering smaakten 
weer uitstekend. Barcommissie: bedankt! 

10, november 2014 

f. Op 10 november mijn eerste Algemene LedenVergadering in functie als voorzitter. 
DTZ heeft het anderhalf jaar zonder moeten stellen. Mijn complimenten aan Erik, Marco, Mario en 
Rob dat ze onze club zo goed op koers hebben weten te houden. Nu ik in mijn dagelijks leven wat 
meer tijd heb, is het mij een eer en een genoegen de bestuursgelederen te mogen versterken. 

De ALV borrelde weer van enthousiaste betrokkenheid. Met het oog op het 40-jarig jubileum is een 
elredactie een logo ontworpen. Voor de 

samenstelling van het jaarprogramma van 2015 heeft zich een agendacommissie gemeld. 

Hoogstwaarschijnlijk was dit de laatste ALV in het clubgebouw aan de Isabellagang. Het bestuur is 
druk doende met het opstellen van een huurcontract met de gemeenten Middelburg en Vlissingen 
en de gebruikersovereenkomstig met zwembadbeheerder Optisport.  Mario zal een inventarislijst 

daarvan bij het vertrek op een nette manier 
leden die spullen geschonken hebben die niet meer bruikbaar 

zijn in ons onderkomen in het zwembadgebouw, krijgen als eerste de gelegenheid die weer terug 

de avond was ongetwijfeld de boeiende inleiding van Ronald Stadhouders over 
het Noordzeeduiken. Wat mij daarin aansprak is het voortdurend verleggen door Ronald van zijn 
duikgrenzen, zonder die te overschrijden: “Zorg dat je je er comfortabel bij blijft voelen.” Dank 

De meeste tijd werd opgeslokt door het agendapunt Nitrox. In ons nieuwe onderkomen is er ruimte 
vulinstallatie, dat is dus geen probleem. Maar we liepen aan tegen een dilemma: 

lidmaatschap, zowel voor 
-vulinstallatie vrijwel 

ect zijn op het ledenaantal? DTZ mag 
financieel niet in de problemen komen. De vergadering stemde na de gedachtewisseling 
uiteindelijk met een ruime meerderheid voor het principebesluit “We gaan in zee met Nitrox”.  Het 

gopdracht geformuleerd voor de werkgoep Nitrox (Erik, Kees 
en Leon). Het zou mooi zijn als we in maart zicht hebben op een concrete Nitrox-invulling en de 
exacte financiële consequenties daarvan, o.a. voor het contributiebesluit. Dan kunnen we  

ALV stemmen. DTZ is een aantrekkelijke, gezellige club die zijn leden 
veel, met Nitrox nog meer, te bieden heeft, ook in vergelijking met andere duikclubs. Dat moeten 

r weer de mogelijkheid 
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Coupertest 
Op 19 november was het mijn beurt om een training te geven en ik had een zwemtest op het 
programma staan. Om de conditie te pijlen van de deelnemers met de bedoeling om dit in april te 
herhalen. 12 minuten zoveel mogelijk banen zwemmen in een zwemslag naar keuze. Het resultaat 
was verbluffend en eigenlijk boven verwachting. Eigenlijk was ik van plan om hier niks over te 
schrijven, maar op verzoek van de deelnemers op woensdag avond laat toch maar snel even 
achter de computer gedoken om nog net voor de deadline iets in de Luchtbel te krijgen. 
Deelnemers bedankt en probeer deze resultaten maar eens te verbeteren! 

 

Naam: Aantal banen:  Totaal aantal M:  Resoltaat:  
Roel 31 775 uitstekend 
Astrid 18 450 goed 
Dick 18 450 uitstekend 

Ronald 20 500 goed 
Erik 20 500 goed 

Bobby 18 450 Nog net goed 
Marian 23 575 goed 

 

 

Conditieniveau  Leeftijdsgroep  
13-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 +70 

Gezwommen afstanden in meters 
Zeer zwak M <500 <400 <350 <300 <250 <200 <100 

V <400 <300 <250 <200 <150 <100 <50 
Zwak M 500-599 400-499 350-449 300-399 250-349 200-299 100-199 

V 400-499 300-399 250-349 200-299 150-249 100-199 50-99 
Middelmatig M 600-699 500-599 450-549 400-499 350-449 300-399 200-299 

V 500-599 400-499 350-449 300-399 250-349 200-299 100-199 
Goed M 700-799 600-699 550-649 500-599 450-549 400-499 300-399 

V 600-699 500-599 450-549 400-499 350-449 300-399 200-299 
Uitstekend M >800 >700 >650 >600 >550 >500 >400 

V >700 >600 >550 >500 >450 >400 >300 
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‘Breng je schelp’ 
 

In 2014 bestaat de Nederlandse Malacogische Vereniging (NMV) 80 jaar. Om dat te vieren 
organiseren we in nauwe samenwerking met diverse musea, bezoekerscentra en regionale 
schelpenwerkgroepen de landelijke manifestatie ‘Breng je schelp’ op 13 locaties in heel Nederland. 

‘Breng je schelp’ is een initiatief van de 80-jarige Nederlandse Malacologische Vereniging, de club 
waarin liefhebbers van schelpen, slakken en andere weekdieren elkaar ontmoeten. Op een ‘Breng 
je schelp’- dag kan iedereen langskomen met zelf gevonden schelpen en slakken waar hij of zij 
graag meer over wil weten. Deskundigen (die zichzelf ‘malacologen’ noemen) maken bezoekers 
wegwijs in de wondere wereld van de weekdieren en ze kunnen veel vertellen over meegebrachte 
schelpen en horens. Wie weet zit daar wel een echte schat tussen! Het wordt dus een soort 
‘Tussen kunst en kitsch’ voor schelpen en slakken, en dan zelfs nog een beetje meer.  

Op zaterdag 29 november, 10.00-16.00 uur, is ‘Breng je schelp’ in het Milieu Educatief Centrum 
(MEC) De Bevelanden, Hollandsche Hoeve, Kattendijksedijk 23, 4463 AL Goes. ‘Breng je schelp’ 
is bedoeld voor iedereen, van jong tot oud en van beginnende tot meer ervaren 
schelpenliefhebbers. Het maakt niet uit of je met schelpen komt van het Nederlandse strand, uit 
Frankrijk of uit een ver tropisch oord, of ze vers zijn of fossiel: we proberen je te helpen en meer te 
vertellen over je vondsten. Deskundigen van de Nederlandse Malacologische Vereniging en de 
Werkgroep Geologie van het Zeeuws Genootschap geven informatie en mini-presentaties. Voor 
kinderen is er een grabbelbak met schelpen, om daar vervolgens meer over aan de weet te 
komen. En als je gewoon geïnteresseerd bent en geen schelp hebt om mee te brengen, ben je ook 
van harte welkom! 

Nadere informatie: www.spirula.nl en www.werkgroepgeologie.nl  of Dick Hoeksema 
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Onder de bel “een kleine terugblik ALV” 
 
Uw razende reporter was aanwezig bij de laatste algemene ledenvergadering.  
 
Jawel, ……… diegenen die daarbij aanwezig waren kunnen nu wellicht bedenken wie de schrijver 
van deze anonieme stukjes is. 
 
Anonieme stukjes in de Luchtbel, daar werd door een van de aanwezigen tijdens de vergadering 
bezwaar tegen aangetekend. Het was daarbij direct duidelijk waarom.  
De bezwaarmaker zag een Schreur in het blazoen van een instituut als de Luchtbel verschijnen 
door anonieme stukjes die verhalen over: 
“oudere bebaarde of besnorde, enigszins corpulente, blanke mannen met afgezakte borstspieren 
in de vorm van een one- of een fatpack”. 
Niet helemaal verschoond van enige zelfspot erkende de bezwaarmaker tegen zijn collega (samen 
verdacht veel lijkend op het duo Statler en Waldorf uit de Muppetshow) dat hij in ieder geval een 
snor had. 
 
Een van de redactrices van de Luchtbel werd verondersteld de schrijfster te zijn van deze stukjes. 
Om haar uit de brand te helpen, “dat is niet het geval”. Met andere woorden van de ongeveer 30 
aanwezigen was zij het niet! Wie wel dat kan ik u nog niet melden. 
 
Waarom eigenlijk anonieme stukjes.  
Heus niet om ongegeneerd mensen te beledigen of voor gek te zetten.  
Ook niet om die Luchtbel te vullen (hoewel, soms moeten de dames wel erg hard lobbyen voor 
stukjes).  
De eerste gedachte was destijds dat een vrolijke noot redelijk ontbrak binnen onze club. Het leek 
in die tijd enkel gezeur en geklaag.  
Maar ook specifiek anoniem, want er werd in die tijd ook steeds gesproken over clubjes binnen 
clubjes en je moest zeker lid zijn van een club binnen DTZ anders was je niet te vertrouwen. 
 
Een goed lezer ziet direct dat ik in de verleden tijd schrijf. De afgelopen periode zijn er een aantal, 
relatief nieuwe, mensen binnen de vereniging gekomen die gewoon willen duiken en leuke dingen 
organiseren. Daarbij hebben we ook een nieuwe voorzitter sinds de laatste ALV. Die Dick 
Hoeksma blijft onder elke omstandigheid een positieve vent is mijn indruk. 
Dus misschien is er volgende keer 
geen aanleiding meer om stukjes 
te schrijven, of vinden we een 
nieuwe reden om af en toe iets te 
schrijven. De tijd zal het leren. 
 
Voor nu ga ik in ieder geval aan 
de studie op Noordzeeduiken, 
want die presentatie van Ronald 
Stadhouders was inspirerend! 
 
Blub ze…… 
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Inventaris clubhuis 
 
Beste leden, 
 
Het is bijna zover! De aannemer start binnenkort met de bouw van de compressorruimte in het 
Vrijburgbad. Als de compressorruimte wordt opgeleverd verlaten we ons oude en vertrouwde 
clubhuis aan de Isabellagang in Middelburg. 
Een afsluiting van een tijdperk en misschien een begin van een nieuw. 
 
Dat oude en vertrouwde clubhuis staat vol met spullen. Sommige van onvervangbare (emotionele) 
waarde en andere zijn slechts ruimtevullers. 
Op dit moment wordt een inventarislijst gemaakt van de spullen die bij het verlaten van het 
clubhuis over zijn en niet meer door de club worden gebruikt. 
 
Een aantal van de spullen zijn ooit aan DTZ geschonken door leden. Het ligt voor de hand dat we 
die leden eerst in de gelegenheid stellen om, de spullen die over zijn, terug te nemen. 
De spullen die daarna overblijven, willen we beschikbaar stellen voor alle leden. Bij meerdere 
gegadigden kan er een bod gedaan worden.   
 
Binnenkort ontvangen jullie een overzicht van de overblijvende spullen waarop elk lid kan 
inschrijven. 
 
Ben je bang dat er iets is waarvan niet meer bekend is dat jij dit heb geschonken, dat mogelijk bij 
het verlaten van het clubhuis over is en niet meer door de club wordt gebruikt? 
Schroom dan niet en stuur een mailtje naar secretaris@duikteamzeeland.nl  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mario de Wever 
Secretaris Duikteam Zeeland 
 

 

Agenda 
Boot Dusseldorf    17 – 25 januari 2015  Messe Dusseldorf             
www.boot.de 
 
Duikvaker     31 januari – 1 februari 2015 Expohal de Meern            
www.duikvaker.nl 
 
Belgische duiksportbeurs Antwerpen 14 – 15 Maart 2015  Metropolis Antwerpen 
http://users.skynet.be/fb222721/duiken/index.htm 
 
TekDive15     14 – 15 November 2015 Ter Elst Congres Center 
http://www.tekdive13.com 
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Purperslak na 20 jaar teruggekeerd in monding Weste rschelde 
Bericht uitgegeven door Stichting ANEMOON op zondag 9 november 2014 
Na een afwezigheid van ruim 20 jaar zijn in de zomer van 2014 weer Purperslakken in de monding 
van de Westerschelde aangetroffen. Omstreeks 1980 ging de populatie Purperslakken op de 
Nederlandse kust sterk achteruit. Vanaf 1991 zijn ze in de monding van de Westerschelde niet 
meer gevonden. Oorzaak hiervoor was het gedurende veertig jaar grootschalig gebruik van de 
gifstof tributyltin (TBT) in aangroeiwerende verf op scheepsrompen. In 1993 kwam er een 
gedeeltelijk en in 2008 een geheel verbod op het gebruik van TBT. Pas deze zomer zijn er weer 
Purperslakken in de monding van de Westerschelde aangetroffen. 
 
Purperslakken (Nucella lapillus) zijn net als heel veel andere zeedieren zeer gevoelig voor 
tributyltin (TBT). Deze gifstof werd gedurende veertig jaar grootschalig gebruikt in de 
scheepsindustrie als aangroeiwerende verf op scheepsrompen. TBT veroorzaakt onder andere 
een geslachtsverandering bij Purperslakken. De vrouwtjes ontwikkelen externe mannelijke 
geslachtsorganen waardoor ze niet meer kunnen paren en zich dus ook niet meer voortplanten. Dit 
fenomeen staat in de literatuur bekend als imposex. Door de toepassing van TBT is vanaf 1980 de 
populatie Purperslakken in vooral de Zeeuwse Delta sterk achteruitgegaan en is de soort sindsdien 
lokaal nagenoeg uitgestorven. 
 

 
Purperslakken vertonen diverse kleurschakeringen op de schelp, Oosterschelde (foto: Peter H van Bragt) 

In 1993 kwam in de Europese Unie een verbod op de toepassing van TBT op bootjes tot 25 meter 
lengte. In 2008 kwam er een totaalverbod op het gebruik van TBT. Op veel plaatsen in de 
Zeeuwse Delta heeft de Purperslak zich weer snel gevestigd en zijn er sindsdien al weer jaren 
gezonde populaties Purperslakken aangetroffen. 
Onder andere door de intensieve scheepsvaart en scheepsindustrie is er in het verleden in de 
monding van de Westerschelde veel TBT in het milieu terecht gekomen. TBT wordt slechts 
langzaam afgebroken en kan zeer lang in het milieu aanwezig blijven. Van het gebied Breskens, 
Vlissingen, Ritthem zijn tot 1991 waarnemingen van Purperslakken bekend. Daarna is de soort 
hier gedurende 24 jaar niet meer teruggevonden. 
In Spirula nr. 400 (sept/okt 2014), het tweemaandelijks correspondentieblad van de Nederlandse 
Malacologische Vereniging zijn de eerste recente waarnemingen van de Purperslak bij de 
Oranjemolen in Vlissingen gepubliceerd. Er is hier in juni en juli 2014 een populatie van duizenden 
Purperslakken aangetroffen met eikapsels. Gezien dit aantal en het feit dat Purperslakken pas na 
twee jaar geslachtsrijp zijn zit deze populatie hier al tenminste enige jaren. Ten westen van de 
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Buitenhaven van Vlissingen en bij Ritthem zijn deze zomer nog geen Purperslakken aangetroffen. 
Er zijn nog geen recente waarnemingen van Breskens. 
 

 
 
Eikapsels van Purperslakken bevatten tot 600 eitjes per urntje, Oosterschelde (foto: Peter H van Bragt) 

Purperslakken kunnen tot 45 millimeter groot en tot 6 jaar oud worden. De soort leeft op hard 
substraat (zoals stenen) in het intergetijdegebied tot vlak onder de laagwaterlijn. Op veel 
duikplaatsen in de centrale en westelijke Oosterschelde kan de Purperslak ondiep door 
sportduikers aangetroffen worden. De Purperslak is een actieve jager die zich vooral voedt met 
zeepokken en kleine mossels. De eikapsels zijn karakteristieke gele flesvormige urntjes met tot 
600 eitjes. 

 
Purperslakken in het intergetijdengebied vallen droog bij laagwater (foto: Peter H van Bragt) 
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Hoewel er een ban is op het gebruik van TBT, wordt deze gifstof nog steeds gebruikt in landen 
waar de handhaving van het verbod en de controle daarop slecht is geregeld. Het kan tot 30 jaar 
duren voordat TBT uit het milieu is verdwenen. In 2007 werden op diverse plaatsen langs de 
Nederlandse kust nog veel vrouwelijke Purperslakken met imposex aangetroffen. Vanaf 2010 zijn 
door dijkwerkzaamheden, het gebruik van gietasfalt als dijkbekleding en zandsuppletie op veel 
plaatsen de Purperslakpopulaties weer afgenomen. Lang geleden werd uit Purperslakken een 
kleurstof gewonnen die voorbehouden was voor het paars verven van de mantels van Romeinse 
keizers en andere hoogwaardigheidsbekleders. De naam Purperslak is afgeleid van deze kleurstof. 

Tekst en foto’s: Peter H van Bragt, Stichting ANEMOON 
Referentie: Faasse, M. (2014) Herstel van de Populatie Purperslakken Nucella lapillus (Linnaeus, 
1758) in de Westerscheldemonding. – Correspondentieblad Nederlandse Malacologische 
Vereniging 400: 167. 

 

Dick Hoeksema 

Verjaardagen leden 

December 
3 Ronald Stadhouders 
21 Erwin Heiligers 
23 Piet Driessen 
27 Bert Schreurs 
29 Martijn Bruinen 
30 Hans van der Togt 

Januari 
12 Paul Poland 
20 Mark Noonan 
23 Margit Wouterse 
25 Marian Roos 
28 Marco Collignon 
 

 

Emailadressen Duikteam Zeeland 
Bestuur   bestuur@duikteamzeeland.nl 
Voorzitter   voorzitter@duikteamzeeland.nl  
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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Maritieme Indoor training GetWet 
Zondagochtend 16 november. Vroeg opgestaan om mijn tas te pakken, duikpak, schoenen, 
zwembril, etc. Vandaag indoor training van GetWet. Het zou een vermoeiende dag worden. Eerst 
goed ontbijten, daarna in de auto richting Maasvlakte. 

Aangekomen bij de Schietbaan, wachtten Ben Stiefelhagen, Klaudie en nog een paar instructeurs 
op de deelnemers. Na een korte inleiding werd ik ingedeeld bij een groep zeezeilers en een marine 
bioloog met zoon. Eerst kennismaken was het doel volgens Ben, daarna nogmaals ontbijten met 
broodjes kroket en jus de orange.  

Na een voorstelrondje kwamen de verhalen over de overtochten die de zeezeilers hebben 
gemaakt of nog in het verschiet hebben. Twee daarvan gaan volgend jaar de atlantische oceaan 
rond. Ze weten nog niet of ze ooit nog terugkomen om weer aan het werk te gaan.... Vrijheid!! 
Heerlijk lijkt me dat. 

Terug naar de werkelijkheid, ze hadden besloten dat ik maar team captain moest zijn. Ze hadden 
een “vrolijke” noot nodig in moeilijke omstandigheden... Tja, daar doe je het dan maar mee. Na de 
briefing van Ben, 40 minuten dia’s, verhalen en alle instructies waar je op moet letten. We gingen 
met de auto naar Falck. Een trainingscentrum voor alle disciplines over veiligheid. 

In het zwembad lagen 7 veiligheidsmiddelen om te oefenen. De eerste ronde duurde 20 minuten 
per onderdeel. Iedereen kreeg de mogelijkheid om de oefening goed te oefenen. 

1e onderdeel: 
Zwemvesten, wat kun je doen om aandacht te 
trekken van een eventuele helicopter wanneer je in 
nood bent.  

• Met zijn allen in een cirkel hand in hand 
trappelen. Benen naar elkaar toe. 

• Met zijn allen gearmd trappelen, benen naar 
buiten toe. Zo heb je een grotere cirkel om 
aandacht te trekken. 

• Dicht tegen elkaar, persoon in het midden op 
de benen, zo kun je iemand opwarmen die 
onderkoelt raakt of geen zwemvest heeft. 

• Als een slang door het water zwemmen om 
naar een boot of vlot toe te gaan. 
https://www.youtube.com/watch?v=Mc1eiM5O
dSU&list=UUMP4OsYrpdWuRTgwOYLK6TA 
 

2e onderdeel: 
Wat te doen bij auto te water of helicopter. Het water komt vlugger dan verwacht! Eerste keer 
rechtstandig onderwater, daarna 90° draaien. Weet iedereen waar die hamer is gebleven in de 
auto? https://www.youtube.com/watch?v=BM1JMasDag4&list=UUMP4OsYrpdWuRTgwOYLK6TA 

3e onderdeel: 
Met een rib op het water. 

• Wat te doen wanneer hij omslaat. Op welke manier krijg je hem weer overeind. 
• Hoe krijg je iemand in een rib die onderkoelt is, horizontaal. 
• Hoe kun je het beste vanonder een rib komen en toch bij elkaar blijven. 
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4e onderdeel: 
Life raft.  

• Hoe kom je erin 
• Wat zit erin als veiligheidsmiddelen 
• Hoe redt je iemand in de nabijheid van een liferaft 

https://www.youtube.com/watch?v=yjzbWJHsGC4&list=UUMP4OsYrpdWuRTgwOYLK6TA 

5e onderdeel: 
Touwwand en klimtouw. Hoe kom je boven, bij vermoeidheid, bij te weinig kracht, bij golfslag. 

6e onderdeel: 
Van hoogte springen, helicopterstrap en abseilen. 
Wat moet je doen wanneer je opgehesen wordt, 
waar let je op. 
https://www.youtube.com/watch?v=9mtafEs-
l0Y&list=UUMP4OsYrpdWuRTgwOYLK6TA 

7e onderdeel: 
Liferaft: Hoe krijg je een liferaft weer goed, 
wanneer hij ondersteboven ligt. 

Deze onderdelen waren voor de pauze..... 

Tijdens de pauze kreeg je nog een mogelijkheid 
om van een bordes af te springen, 9 meter hoog. 
Hoe doe je dat, waar let je op... Samen met een 
vrouwtje uit het team stonden we te twijfelen. Gaan 
we, gaan we niet. Durven we, durven we niet. 
Doen we het, of doen we het alsnog niet..... 

En ja daar stonden we op de riggel. Dan is 9 meter ver weg. 1, 2, 3.... nee nog niet.... 3, 2, 1, nee 
ik ben nog niet zo ver.... Mijn knieën begonnen te knikken.... 3, 2,1, jaaaaaaaaaa. Oeps dat duurt 
heel erg lang voordat je water voelt. YES. Gedaan..... (wederom een grens verlegd). Na mij kwam 
het andere vrouwtje ook.... Hartgierend van het lachen. Zullen we nog een keertje?? Helaas we 
werden weer naar binnen geroepen. 

Na de pauze hadden ze de golfslag aangezet, het lichtknopje hadden ze gevonden, en leuk hoor 
door met een tuinslang water in je gezicht spuiten, oh ja ook hadden ze een windkanon aangezet. 

De onderdelen voor de pauze kwamen nog een keer aan de orde, met uitzondering van de 
auto/heli. Dit keer 7 minuten per onderdeel. Je wist tenslotte wat je moest doen. Als team captain 
is het lastig om iedereen te blijven motiveren. Sommigen vallen af, zien het niet meer zitten, 
worden te moe, ik was blij dat ik het tot het einde heb volgehouden.  

Het was een vermoeiende dag, maar heel erg leerzaam. Stel je gaat op vakantie met de veerboot 
en je komt in zo’n situatie, weet wat je kan/moet doen. Wellicht overbodig om te zeggen, maar het 
kan iedereen gebeuren! 

Hieronder nog een paar links naar GetWet en een paar filmpjes die op die dag zijn gemaakt door 
een afvaller. 

http://www.getwet.nl/index.php/duikers/maritieme-trainingen/ 

Betty van den Berg 
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Gezocht vacatures 
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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bij het secretariaat. 

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

Bijdragen voor “De Luchtbel” kunnen verstuurd worden aan Luchtbel@duikteamzeeland.nl
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Dit is een uitgave van Duikteam Zeeland, Postbus 312, 4330 AH Middelburg – 
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Zwembadtijden seizoen 2014-2015 
 

Let op!! 

Zondagzwemmen is  van zondag 5 oktober 2014 tot & met zondag 26 april 2015. 
 
In de kalender op de website www.dukteamzeeland.nl/kalender.htm is het trainings- en 
opleidingsrooster te vinden van de trainingscommissie. 
  

December 2014: 
Woensdag 3 december     1 uur    van 20.15 tot 21.15 uur 
Woensdag 10 december     2 uur    van 20.15 tot 22.15 uur Introductieduik geen training) 
Woensdag 17 december     1 uur    van 20.15 tot 21.15 uur 
Woensdag 24 december Zwembad gesloten 
De zondagen      1 uur    van 12.30 tot 13.30 uur 
  

Januari 2015: 
De woensdagen      2 uur    van 20.15 tot 22.15 uur 
De zondagen      1 uur    van 12.30 tot 13.30 uur 
  

Februari 2015: 
De woensdagen      2 uur    van 20.15 tot 22.15 uur 
De zondagen      1 uur    van 12.30 tot 13.30 uur 
  

Maart 2015: 
De woensdagen      2 uur    van 20.15 tot 22.15 uur 
De zondagen      1 uur    van 12.30 tot 13.30 uur 
  

April 2015: 
De woensdagen      1 uur    van 20.15 tot 21.15 uur 
De zondagen      1 uur    van 12.30 tot 13.30 uur 
 
 

 


