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Van de redactie 
Helaas blijft het maar steeds slecht en koud weer. Daardoor is ook het water nog steeds kouder dan 
we gewend zijn in deze tijd van het jaar., Gelukkig laten we ons niet tegenhouden en is het 
buitenseizoen al aardig op aan het starten. Op tweede paasdag hebben we weer kunnen duiken 
naar Paaseieren, op de woensdagavonden hebben we clubduiken. De opleidingen duiken buiten en 
steeds meer leden van DTZ weten elkaar te vinden om samen te duiken. Kortom er is goed leven in 
de brouwerij Duik Team Zeeland!  
Ook in de luchtbel merken we het. Er komen wat leuke stukjes binnen. Niet alleen de gebruikelijke 
stukken van het bestuur en van de redactie, maar ook veerslagen van duiken. Ditmaal ook het 
verslag van een trotse opa die aanwezig was bij een duikintroductie die DTZ heeft georganiseerd 
voor een school. Volgens mij is er voldoende stof om over te schrijven. We hebben immers ook 
grote verhalen aan het water, in het clubhuis of de kantine van het zwembad. Wat je zegt kan je ook 
schrijven! Zelf heb ik ook twee stukjes menen te moeten schrijven en een van de stukjes heb ik 
kunnen voorzien van wat foto’s. Ik hoop daar weer andere mee te inspireren om ook een stukje te 
schrijven. Hoeft allemaal niet moeilijk of hoogdravend te zijn, eigenlijk is er bij elke duik wel iets wat 
het vermelden waard is. Nu ook steeds meer DTZ-ers onder water foto’s en films maken mogen we 
toch verwachten dat er ook meer bijdragen worden aangeleverd voor de Luchtbel. 
Tot slot wil ik iedereen ook in dit stukje nog attent maken op de MOO (Monitoring Onderwater 
Oever) avond die speciaal voor DTZ wordt georganiseerd op 1 juni in het clubhuis van de van 
Dixhoornbrigade. Ik heb in elk geval veel opgestoken en genoten van een vergelijkbare avond 
eerder dit jaar in Renesse. Veel lees en duikplezier! 
 
Wiliam namens de redactie. 
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  Van het bestuur: naar het buitenwater 
 

Buitenwater 

Eerlijk, het valt niet tegen. Het water mag dan nog wat aan de 

frisse kant zijn (10o C) en de zon nog wat zwakjes, een duikje in 

natpak van 30 minuten is goed te doen. Veel van onze 

onderwatervrienden lijken nog niet helemaal wakker uit hun 

winterslaap. Zo zagen we bij Wolphaartsdijk op 12 april in totaal 

maar één Japanse zeepbelslak, maar een week daarvoor waren 

bij Den Osse veel naaktslakjes te zien. De meeste volwassen 

Snotolfen zijn alweer vertrokken. Kortom: we kunnen onze 

wekelijkse clubduik op de woensdagavond van harte aanbevelen. 

 

Ben van Gelder-wisseltrofee 

De najaars-ALV op 6 april werd gesierd door diverse 

hoogtepunten. We noemen er drie. 

Als eerste was er de uitreiking van de Ben-van-Geldertrofee 

2023. Dit jaar was de eer aan Marco Collignon, onze 

materiaalcommissaris van april 2012 t/m maart 2017. Marco stond aan de wieg bij de aanschaf van 

de nieuwe compressor, is tot op de dag van vandaag steun en toeverlaat van de materiaalcommissie, 

verzorgt het op peil blijven van de voorraad O2 en heeft onze brievenbus vuurwerkproof gemaakt. 

Proficiat Marco! De foto is van Ronald Sturm. 

Ten tweede mag genoemd worden de secretariswissel. Na maar liefst 8 jaar trouwe dienst gaf Chris 

de Mooij het stokje over aan Henk Betlem. Chris ook op deze plaats nog eens hartelijk dank voor de 

toegewijde wijze waarop je je rol als spil in onze organisatie hebt ingevuld. Top Chris! Succes Henk! 

En natuurlijk last but not least het boeiende kijkje achter de schermen van Deltapark Neeltje Jans met 

Madelon van der Maas. De nadruk bij het begeleiden van de dieren ligt tegenwoordig op educatie. 

Een aanrader om in de zomermaanden met (klein)kinderen en (groot)ouders Neeltje Jans te gaan 

bezoeken! Dank Madelon en veel succes! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoodie 

In de ALV werd ook de 

uitbreiding van de DTZ-

kledinglijn met een ‘zoodie’ 

gepresenteerd. Uitgevoerd met 

twee warme zakken, een handige ritssluiting en een comfortabele 

capuchon in een dames- en herenvariant, in de maten S, M, L, XL 

en XXL. Te bestellen bij mij. Ik zal een serie meenemen naar de 

clubduiken op de woensdagavond om te kunnen passen. 
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Welkom Hans de Rijk 

In het Jaarverslag 2022 staat de komst van Hans de Rijk als nieuwe 2*-instructeur vermeld. Deze 

versterking van de TOC, het hart van onze organisatie, is een aparte vermelding waard. Welkom 

Hans! We hopen dat je het naar je zin zult krijgen in onze club.  

 

 

 

Paasduik 

 

Op tweede Paasdag 10 april organiseerde de Evenementencommissie een gezellige DTZ-paasduik op 

bij Geersdijk. Van de 30 eitjes zijn er circa 20 opgedoken, met de overige 10 zullen de krabben wel 

raad weten. De pannenkoeken na afloop smaakten voortreffelijk! En ook de opgedoken eieren bleken 

goed van smaak, het snufje zout was al toegevoegd. 😉 Reuzegezellig! Dank commissie! 

 

 

 

 

 

Eerste buitenduik 1* in opleiding 

Op 15 april doken onze 1*-duikers in opleiding voor het eerst in het buitenwater, bij Geersdijk. Best 

een grote stap van het zwembad naar het zilte nat. Lees de impressie van Hannah,Monique en Jesse 

Klootwijk elders in deze Luchtbel. 
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Duikclinic Nehalennia 

Op 19 april bezorgden we een kleine 30 brugklasleerlingen van Nehalennia SSG een onvergetelijke 

duikexperience in het Vrijburgbad. Met name door problemen met het klaren van de oren hebben de 

duikers in de dop niet allemaal de bodem van het diepe bereikt, maar in het ondiepe deel van het 

zwembad was het ook plezierig onderwaterraketjes gooien. Erg leuk om deze groep te begeleiden en 

hopelijk ook een goede investering in de toekomst van onze vereniging. Elders in deze Luchtbel staat 

een impressie van ons erelid Paul Poland, meelevende opa van kleindochter Senna. De foto’s zijn 

van Ron de Waard en Roel van der Mast. 

 

 

Monitoringproject Onderwater Oever 

(MOO), save the date 

Op 7 februari zijn Chris, Wiliam en ik 

enthousiast geraakt van het MOO door een 

presentatie in Burgh-Haamstede van Julia van 

Beinum van de Stichting ANEMOON. Lees 

ons verslag in De Luchtbel van februari. Wie 

duikt met 

MOO kijkt 

beter en ziet 

meer! 

Tijdens de 

ALV bleken 

er meer 

DTZ-leden 

geïnteresseerd in deze presentatie. Het is 

gelukt om Julia naar Middelburg te halen: op 1 

juni geeft ze haar presentatie speciaal voor 

onze vereniging om 20.00 uur in het 

clubgebouw van de Van Dixhoornbrigade. 

Iedereen van harte welkom! 

 

Volg ons op Facebook en Instagram.  

Graag tot spoedig ziens aan de waterkant/-rand!  
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Maar opa, ik ben ook trots op mezelf! 
 
 
Ik was verrast. Mijn kleindochter vertelt en passant dat zij mee mocht doen aan een duik-
clinic via haar school. Ik heb haar wel eens wat verteld over duiken en in mijn gang hangt 
een foto, waarin ik duik met naast mij zwemmend een enorme schildpad. Of juist dit haar 
heeft geïnspireerd, heb ik haar nog niet gevraagd. Niettemin zei ik haar dat ik daar graag bij 
wilde zijn. Een belletje naar Dick Hoeksema leerde dat dit geen enkel probleem was. 
 
 
 
De 20e april liep ik het zeer warme zwembad in en in het verenigingsbad waren er wel iets 
van 35 kinderen, waaronder mijn kleindochter Senna. Eerst was er een stukje theorie,  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
gevolgd door het zwemvliezen passen. In alle rust werden de kinderen in het ondiepe deel 
een duikfles met trimvest en ademautomaat omgehangen. Eerst even wennen in het ondiepe 
aan het ademen uit de ademautomaat. Dat ging iedereen verrassend goed af en al gauw werd 
de afdaling naar het diepe gemaakt. Helaas voor één jongen niet. Het lukte hem niet zijn oren 
te klaren. Op de bodem lagen er hockeysticks en natuurlijk een puck; een hoepel om door 
heen te zwemmen; stalen platen met bouten en moeren die in- en uit elkaar gezet konden 
worden. 
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 Dat heb ik zelf een jaar of 30 geleden ook al eens gedaan. Grappig dat dat ding al zo lang op 
de bodem heeft gelegen. Alhoewel: 30 jaar terug werd er nog getraind in zwembad 
Poeledaele in Middelburg. Voor de duikers in spé leuke attributen om even mee te spelen. 
Roel van der Mast maakte er prachtige foto’s van. Na een klein half uur kwam Senna boven.  
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Haar instructeur vertelde dat het hartstikke goed ging en zelfs haar ademautomaat uit de 
mond had genomen en weer terug geplaatst. Ik was apetrots op die meid en dat vertelde ik 
haar ook. Ze antwoordde treffend: “Maar opa, ik ben ook trots op mezelf!” 
 
Ik was ook trots op de leden van het Duikteam Zeeland die op zo’n ontspannen wijze deze 
kinderen konden enthousiasmeren voor het duiken. 
 
 
Paul Poland 
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Mijn eerste buitenduik. 
 
Zo spannend en toch zo ontspannend tegelijk. Wat een gave ervaring!  
 
Voor de voorbereiding op de eerste duik hebben we de theorie en praktijk lessen van de 
instructeurs gevolgd. Waaruit volgde dat je je eigen spullen moest gaan aanschaffen. Dat was me 
wel een reis op zich. Van het ene pak naar het andere totdat de blaren op alle vingers zichtbaar 
waren en ik het pak nog verder aan nog uit kon krijgen. En met een beetje hulp van Leendert, Jens 
en Lydia ging het laatste pak toch aan. En het was raak, een Bare dat moest hem zijn! Dan nog een 
paar vinnen, een cap, schoenen, wat handschoenen, een trimvest en niet te vergeten, koekjes!! En 
dan zijn we klaar om te gaan. 
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De duik!  

Lekker om 6:45 op in het weekend. Was ff wennen      maar voor zo een toffe duik  sta ik zeker 

vaker vroeg op. 
 
Dan alles klaar leggen. 3x controleren dat alles mee is. Thee en chocolademelk klaar maken. 
Koekjes en bananen inpakken en klaar is kees. Oww en niet te vergeten een stoeltje mee voor mij 
en Jens.  
 
Bij Geersdijk aangekomen hebben we de stek en de duik besproken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Waarna we ons in de duikuitrusting hesen. De koude lucht was zo vergeten na het ploeteren om 
een duikpak aan te krijgen. Wanneer we klaar waren gingen Betty (mijn duik buddy) en ik elkaar 
controleren. Verder doken Monique en Jeroen samen, Jesse en Roel, als laatste Christina en Betty 
 

 
 
 
 
 

DTZ en 
duiken. De 
parkeerplaats 
is vol 

 

Hanah in haar 
gloednieuwe 
duikuitrusting. 
Buddy check 
uitgevoerd en 
klaar voor haar 
1ste duik! 

 

Aandachtig 
wordt gekeken 
hoe de visser 
net voor ons 
de fuik leegt 

 

Foto’s 
Roel 

van de 
Mast 
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Vol lood en vol moed liepen we de dijk over richting het water. De eerste stapjes in het Veerse meer 
waren vooral glibberig. Na een stap of zes begon er ook wat water in de schoenen te sijpelen. Brr 
gelukkig bleef het bij een beetje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zo daar sta je dan tot over je heupen in het koude water, te worstelen om je vinnen aan te doen. 
Joost mag weten hoelang dat duurde, maar uiteindelijk waren ze aan en konden we gaan! Alles 
gecontroleerd en het teken gegeven op naar de diepte!  
Rustig zijn we richting de netten gedoken waarna we onderlangs op een diepte van rond de 6 meter 
naar wat oesters gingen kijken. Overal was leven, echt geweldig om te zien hoe de oesters 
bewogen. Hoe sommige krabben heldhaftig deden en andere weg renden. We hebben 
verschillende kwallen voorbij zien komen en hun schoonheid bewonderd. Gedurende de duik werd 
het steeds gemakkelijker om met mijn nieuwe uitrusting uit te trimmen. Nu kon ik nog langer bij de 
interessante punten blijven kijken. Zoals het bekijken van een grondel of een garnaal verstopt in het 
rode wier. Het was dankzij de kou dat we er weer uit gingen, maar anders was ik graag nog wat 

langer in het water geweest. Met Betty duiken was echt tof! 
 

Na de duik nog lekker wezen kletsen in het gras onder het genot van heeeeel veeeeeel 
koekjes. Na afloop hebben we de duik geëvalueerd en voor een eerste buitenduik ging het 
super!  
 
Op naar de tweede duik!  
Gr Hannah 
 

 
 

 
 

 
 
  

Jesse is er 
ook klaar 
voor. Pak 

dicht zippen 
en go!! 

De natte dijk 
aflopend, 
voorzichtigheid 
geboden! 
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Eerste buitenduik Monique en Jesse 
Zaterdag 8 April 09:00 Geersdijk. 
Buitentemperatuur 12 graden, af en toe brak het zonnetje een beetje door, 
watertemperatuur 8 graden. 
 
Daar gingen we, onze eerste buitenduik. 
Ik (Monique) was de voorgaande dagen best een beetje zenuwachtig voor de watertemperatuur, 
maar verder hadden we absoluut geen enkele angst of twijfel. 
Voor het eerst in mijn buitenpak twee maal 7mm, bewegingsvrijheid ‘0’, het is ons vaak verteld, 
maar naar het water lopen met de gehele uitrusting is een echte uitdaging. 
   

  

Mark & 
Wouter 

gaan hun 

eigen pad. 

Niets 
vergeten 
Christina. 
Hup dan! 

Service ten 
top! Jeroen 

helpt 
Monique 

een handje 

No 
comments 
benodigd. 
Het straalt 

er af 



47 JAARGANG, NR. 4 APRIL 2023 

 
Jesse ging als eerst te water samen met zijn lieve buddy Betty. 

Hij kreeg meteen een golf koud water in zijn pak waarna hij even van zich liet horen     

Onder water heeft hij geen tijd gehad om het koud te hebben. 
Hij heeft genoten van het onderwater leven, van de visjes, de krabben, van alles wat er groeit en 
beweegt. 
Hij vond zijn eerste duik te gek, cool, gaaf!!! 
 
Voor mij moest reddende engel Robbert nog in actie komen omdat ik met een DIN fles stond waar 
een INT. Automaat op moest………. 
Na wat geknutsel kon ook ik samen met mijn fijne Buddy Roel het water in. 
 
De lastigste en zwaarste opdracht van de hele ochtend was het aantrekken van de vinnen. 
Met 2X 7mm krijg je je benen nauwelijks nog gebogen. 
Eenmaal onderwater, wat ook een uitdaging was (ik had 4 kilo meer lood nodig gehad en Roel had 
ook te weinig bij zich omdat hij met Roberts set dook) ging er een zeer indrukwekkende wereld voor 
mij open. 
Eenmaal uit getrimd heb ik zo genoten van alles onder water, het zwevende gevoel kijkend naar al 
het moois, de luchtbellen naar boven rollend als je op je rug naar boven kijkt, en , de stofwolk die ik 
(per ongeluk) achter mij naliet. 
 
En ik heb het eigenlijk niet koud gehad, alleen mijn tenen een beetje, dus wat dit punt betreft, geen 
zorgen meer. 
 
O ja, en het water uitlopen doe je gearmd samen met je buddy, daar kwam ik achter toen ik omviel 
en niet meer alleen overeind kon komen. 
Al het gewicht, zeker met het water uit komen, had ik echt onderschat 
Tijdens de evaluatie kregen Jesse en ik ons Logboek met een super leuke foto felicitatie kaart voor 
 onze eerste buitenduik.  
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Dit was voor Jesse en mij een memorabele dag, en hopen wij in deze fijne-veilige omgeving nog 
heeeeeeeeel veel mooie duiken te kunnen gaan maken. 
 
Betty, Roel en Robbert dank jullie wel voor onze magische eerste buitenduik 
 
Monique en Jesse -X-  
 

 

                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nauwelijks een 
tel boven water 

en de 
belevenissen 

worden gedeeld. 

Morgen 
weer !!!! 

Er zijn zoveel 
foto’s 
ingestuurd dat 
we er maar een 
album van 
hebben 
gemaakt 
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Vorige week 
uitgelegd hoe 
een Check de 
Stek gegeven 
moet worden. 
Nu de beurt 
aan Monique 

Voorzichtigheid 
geboden. Slik 
en gras op de 

dijk is nat. 

Onder het toeziend 
oog van de overige 

cursisten in 
opleiding worden 

de voorbereidingen 
getroffen. 
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Ruim vol met 
vis verlaat de 

visser de 
duikspot.. 

Betty begeleid 
Christina langs de 
bezienswaardighe

den. Hier de 
oesters begroeid 

met sponzen. 

 Het 
onderwaterleven 
komt tot bloei. Er 

zijn al mooie 
kleuren te 
spotten. 
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Helder water 
en samen 
met Betty. 

Hoe knus is 
dat! 

Beetje 
jammer dat 2 
uur eerder de 
visser de fuik 
net geleegd 

heeft. 

Ja waarom 
niet. 

Een selfie 
onderwater 
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Hier en daar 
begroeide 

oesters. Dat 
nodigt uit om 
even halt te 

houden. 

 Jesse bij de 
wilgentakken. 
Kijken mag, 

aankomen niet! 

de zakpijpen met het 
fluorescerend geel 

randje is het 
bekijken waard. 
Hierop en in zijn 
vaak de Macho 

Spookkreeftjes te 
vinden. 
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Met zicht van 4 
meter is het 

lekker duiken 

Wouter is er 
klaar voor !! 
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Foto’s 
Betty 
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Foto’s 
Roel 
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Wij zijn alle feestdagen als Pasen, Hemelvaart, Pinksteren 
 en kerst geopend  
Tijden kunnen afwijken van de reguliere tijden  
gedurende deze dagen 
 
 

 
 

                                                                                                                                          
Elkerzeeseweg  34                                                                                                                                                
4322 NB Scharendijke                                                                                                                                                

E: duikcentrum@de-grevelingen.nl 
T: 0031-(0)111671500   
Openingstijden Mei 2023 
Woensdag  09.00 - 18.00 

Donderdag  09.00 - 19.00 

Vrijdag  09.00 - 19.00 

Zaterdag  09.00 - 18.00 

Zondag  09.00 - 17.00 

Maandag   gesloten 

Dinsdag   gesloten 

 

mailto:duikcentrum@de-grevelingen.nl
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Mijn eerste droogpak ervaringen 
 
Toen ik na de nieuwjaarsduik klaagde dat het omkleden wel flink koud was zei Harm dat hij nog wel 
een droogpak had wat ik mocht hebben. Het bleek een oud brandweerpak en had dan ook de 
bijbehorende rode kleur. Het paste best aardig en ik ging dan ook op zoek naar een bedrijf wat de 
manchetten wilde vervangen. Dat was lastiger dan verwacht. Alle bedrijven reageerden dat het pak 
absoluut te oud was om te repareren. Ze gaven aan dat de naden wel los en ‘stoffig’ zouden zijn 
wat een teken is dat de lijm vergaan is. Dat bleek inderdaad het geval en dat is eigenlijk niet te 
herstellen. Ook zelf repareren zag ik niet zitten omdat de ringen bij de manchetten ook al helemaal 
vergaan waren. Jammer, er zat niets anders op dan het pak naar stort te brengen. Harm had me er 
al voor gewaarschuwd dat dit het geval zou kunnen zijn. Het onderpak heb ik voorlopig toch nog 
maar bewaard. Dat is een flink dik ‘wolletje’.  
De interesse voor een droogpak was echter gewekt en ik ben eens rond gaan kijken. Een nieuw 
pak aanschaffen vond en vind ik toch wat al te gortig, dus eens op Marktplaats gekeken. Wat te 
kiezen; trilaminaat of (compressed) neopreen? Een rondvraag bij verschillende droogpak duikers in 
de club leverde ook geen echt uitsluitsel op. Dan maar afgaan op hetgeen er een beetje in de buurt 
te koop komt tegen een redelijke prijs. Al gauw was het raak, een Scubapro Everdry4 werd 
aangeboden in vrijwel nieuwe staat en niet verder weg dan Hoogerheide. Een afspraak met de 
verkoopster was gauw gemaakt en de volgende vrije vrijdag ging ik op pad. Het pak was echt zo 
goed als nieuw en past mij inderdaad. Als ik nieuw had gekocht had ik het ietsje ruimer gekocht, 
maar ik kan erin en ik kan me vrij bewegen. €350, inclusief onderpak en cap lijken dan ook geen 
verkeerde prijs. Het onderpak is van Beuchat en is erg dun, het lijkt van hetzelfde materiaal 
gemaakt als de onderkleding voor het skiën. Alleen de sokken zijn wat dikker. Ik heb gelijk even 
gekeken of ik mijn duiklaarsjes over de sokken, die vast aan het pak zitten, kan krijgen en dan ook 
nog in mijn vinnen pas. Dat blijkt prima te kunnen en ik hoef dus niet door te rijden naar een 
duikzaak of Decathlon voor andere schoentjes en/of vinnen. De verkoopster vertelde me dat het 
pak van haar zoon was geweest, maar dat hij niet meer in het koude Nederlandse water wilde 
duiken. Hij heeft het nauwelijks gebruikt en dat is ook te zien, Net alsof het zo uit de winkel komt. Ze 
is ook erg benieuwd hoe het bevalt en ik beloof het te laten weten en om het door te geven als ik 
eens ga duiken bij de Bergse Diep Sluis, zodat we eens samen kunnen duiken. 
Een week later kon ik ook al bij de Kabbelaar gaan duiken met Henk Betlem. Wat te doen? Ik heb 
nog geen droogpak specialty gevolgd. Kan/mag/durf ik dan toch het water in? Omdat het pak nauw 
sluit durf ik het wel aan; het zal tijdens het duiken geen groot verschil zijn met mijn dubbel 7 pak 
schat ik in. Er is zo weinig ruimte om mijn benen dat ik ook niet bang ben om op mijn kop terecht te 
komen en niet terug te kunnen draaien. Het omkleden aan de kant is fijn, je hoeft je niet eerst tot op 
je onderbroek/zwembroek uit te kleden, maar stapt zo met je onderpak je droogpak in. Met de rits 
dicht heb ik zelfs meer bewegingsvrijheid als in mij 2x 7mm duikpak. Vanaf de steiger leek het zicht 
best goed te zijn, we konden op het einde van de steiger de bodem zien. De Belgische duikers die 
uit het water waren gekomen klaagden echter over het slechte zicht. Volgens ons waren dat 
ontmoedigingsverhalen. In het water is het tot mijn verrassing helaas toch wat kouder dan verwacht, 
ondanks dat ik een T-shirt onder mijn onderpak heb aangedaan. Maar ik lijk zowaar droog te blijven, 
dat is toch weer een andere duikbeleving. Helaas hadden de Belgen toch gelijk met het slechte 
zicht. We zwemmen een twintig minuten over de boden op verschillende dieptes, maar zien 
eigenlijk weinig tot niets. We besluiten terug te gaan en de trap halverwege de steiger te nemen om 
er uit te gaan. Bij de steiger probeer ik nog even of ik wat lood kwijt kan en haal ik eerst 2 en later 4 
kilo out mijn jacket. Er blijven 12 kilo’s over en dat blijkt ruim voldoende om netjes onder te blijven.  
Ondertussen had ik het toch een beetje fris gekregen en was het echt tijd om eruit te gaan. Bij het 
uitkleden blaak waarom ik het ook koud had. Ik was nat in mijn kruis! Ik zal toch niet…? Nee, 

gelukkig (of vervelend) mijn rug blijkt ook nat, ik heb niet in mijn pak geplast     . Natuurlijk is het wel 

vervelend dat mijn, net nieuw aangeschafte pak, lek is. Thuis eerst het pak netjes afgespoeld en 
vervolgens opgeblazen met een bal in de nek en twee flesjes in de mouwen. Met een beetje water 
over het pak zie je precies waar een lek zit. Al gauw vond ik op de rug een piepklein lekje. Dat even 
gemarkeerd met een krijtje en het pak weer laten drogen. Omdat het pak zo goed als nieuw is wilde 



47 JAARGANG, NR. 4 APRIL 2023 

ik er niet zelf aan gaan plakken. Even de verkoopster opgebeld en die vond het erg vervelend en 
bood aan de reparatie te vergoeden of gelijk €50,- terug te storten voor de reparatie. Omdat ik 
verwachtte dat de reparatie wel eens lager uit zou kunnen vallen dan €50,- heb ik met haar 
afgesproken om eerst de reparatie en de kosten af te wachten. Uiteindelijk bleek de reparatie, 
inclusief testen en terug zenden toch bijna dat bedrag te kosten en ze heeft het keurig vergoed. Ik 
ben nu dus in het bezit van een waterdicht getest droogpak. 
 
Het heeft tot vorige week woensdag geduurd voordat ik weer eens een buitenduik deed. De 
clubduik buiten bij Wolphaartsdijk. Samen met John gedoken en ik ben keurig droog gebleven. 
Volgende keer erom denken dat ik op de duik dag niet meer veel mag drinken want ik stond 
werkelijk op klappen toen ik uit het water kwam en heb dan ook niet op John gewacht op de steiger 
, maar ben linea recta naar de auto gelopen om mijn spullen af te doen. Gelukkig was Mark bereid 
om mijn rits open te doen en kon ik me snel uit mijn pak bevrijden en mijn blaas legen. Ook de duik 
erop (elders in deze Luchbel) was met John en ook die keer ben ik goed droog gebleven. Ik ben 
een blije droogduiker. 
 
Wiliam 
 

 
 

 
 
 
 
 

  

 

 

 



47 JAARGANG, NR. 4 APRIL 2023 

 
Zeg maar nee, dan krijg je er twee. 
 
Donderdagmiddag krijg ik een appje van John met de vraag of ik nog duikplannen heb dit 
weekeinde. Ik app terug dat ik misschien wel wil, maar eerst mijn flessen gevuld moet hebben 
voordat ik onderwater kan. Nou, dat kan geregeld worden en zaterdag en zondag is het tij gunstig 
voor een duik in de Oosterschelde. Vrijdagochtend kon ik al terecht om mijn flessen te vullen en we 
overleggen waar we gaan duiken. Omdat ik wel eens een snotolf wil zien stel ik de Bergse Diep 
Sluis voor. John verwacht echter dat de nesten al leeg zijn en weet bovendien ook een snotolf te 
zitten bij de Zeelandbrug. Dat wordt dan ook onze bestemming voor de zaterdag. We spreken daar 
af om 09:15. 
Terwijl ik op Noord Beveland rij belt John me al op of ik onderweg ben, dat ben ik dus. Ondanks wat 
trage toeristen ben ik keurig op tijd bij de brug en hoor ik van John dat hij zorgt altijd wat vroeger 
aan te komen, dat weet ik dus voor een volgende keer. Terwijl John als tweede auto bij de 
overgang staat zie ik dat er pas voorbij de helft van het parkeerterrein plaats is. Ik rij echter stug 
duur en vind nog net een plaatsje onder de brug. Even kijken aan de waterkant en we zien dat er al 
niet veel stroming meer is en dat er helemaal geen wind staat. Ideale omstandigheden dus voor een 
duikje bij de brug. Al gauw zijn we omgekleed en opgetuigd en lopen we naar het water. WE zien 
nog net iemand voor ons het water in gaan met een gesloten systeem. Toch een bijzondere 
constructie, waar we de vorige ALV uitgebreid bij stil hebben gestaan. 
In het water blijkt er behoorlijk sprake van zweefvuil, maar niet zoveel dat we ons erdoor tegen laten 
houden. Onderweg zien we aardig wat oude sepiastokken, maar ook al een paar bosjes nieuwe 
sepiastokken in de grond staan. Er zit nu nog niets bijzonders bij en we duiken door naar 9 meter 
en laten ons kalmpjes met de stroming meevoeren. Na een paar minuten seint John flink met zijn 
lamp. Jawel hoor, daar zit een snotolf. Veel groter dan ik me ooit gerealiseerd heb. Ik schat hem in 
op bijna 40 centimeter lang. Het is een mannetje, wat je kan zien aan zijn mooie rode kleur. Een 
nest hebben we helaas niet kunnen zien. We hebben even de tijd genomen om een paar foto’s te 
maken en zwemmen daarna in de richting van de pijler. Daar is de begroeiing van de boden en de 
pijler zelf toch wel mooi en we zwemmen er een flink stuk omheen. Ik sein naar John dat ik nog 
maar 100 bar heb en richting huis wil. Onderweg naar de trap zie ik onder me ineens een tweede 
snotolf. Deze is veel bruiner en lijkt in eerste instantie een vrouwtje. John is er al voorbij en het lukt 
me even niet om zijn aandacht te krijgen met mijn lamp. Ik kan wel zijn vin vastpakken en daaraan 
trekken. Dat heeft het gewenst effect. Ik sein naar de snotolf en zwem terug naar de plek waar ik 
hem gezien heb. Het blijkt toch een mannetje te zijn, maar met minder kleur dan de vorige. Helaas 
ook hier geen nest meer te zien, maar ben toch erg blij dat ik in één duik gelijk twee keer een 
snotolf gezien heb. 
Bedankt John voor de begeleiding naar mijn eerste snotolf en deze duik waar ik echt van heb 
genoten. Duiktijd 42 minuten, maximale diepte 9.8 meter, gemiddelde diepte 6.7 meter 
watertemperatuur 11 graden. 120 bar lucht verbruikt, zal komen door de lage watertemperatuur en 
de stroming. 

 
Wiliam 
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Alleen perslucht: 
 
 
  

 - Bert Kogeler  
 - Erik Veerhoek 
 - Harm Verbeek  
 - Laura Carbo  
 - Marian Roos 
 - Madelon v/d Maas 
 - Peter de Groot 
  

Perslucht en Nitrox:  

       - Betty van den Berg 

       - Christaan Sauer  

- Frans Spoor 

       - Henk Bethlem 

       - John Franse  

 - Leon Joosse  

 - Marco Collignon  

 - Rob Plasse 

 - Ronald Stadhouders  

 - Ronald Sturm 
  - Yolanda de Jong 

  - Jeroen de Maat 

DTZ Vullerslijst  
Update: 26 juni 2019 

 

De onderstaande personen zijn namens het bestuur van Duikteam Zeeland bevoegd om de 

vulinstallatie te bedienen volgens het vulreglement en vulinstructies. 

 
 
            
                 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bij storing, defect en/of vragen dient contact te worden opgenomen met (Leon Joosse):  
T: 06-82847952 E: materiaalcommissaris@duikteamzeeland.nl 
  

Mentorenlijst  
 
De buitenwateropleiding wordt begeleid met medewerking van de zogenaamde mentoren. Dit zijn 
ervaren duikers, die bereid zijn extra tijd te besteden aan de opleidingen.  
Hieronder vind je de mentorenlijst met namen en hun niveau. 
Wijzigingen graag doorgeven aan hoofdinstructeur@duikteamzeeland.nl 
 
 
 
 
 
 

Verjaardagen 
 

November 

6 Erik de Been 
9 Rinus Krijger 
11 Roel van der Mast 
17 Christiaan Sauer 
19 Erik Veerhoek 
21 Laura Carbo 
21 Derko Mulder 
30 Kari de Lange 
 

 
Allen van harte gefeliciteerd  
 

 

Betty van den Berg 2* Instructeur 

Erik Veerhoek 2* Instructeur 

Frans Spoor 2* Instructeur 

Harm Verbeek 2* Instructeur 

Hans de Rijk 2* instructeur 

Peter de Groot 2* Instructeur 

Roel van der Mast 2* Instructeur 

Stefan Brom 
 
Jeroen de maat  

2* Instructeur 
 
2* instructeur   

Yolanda de Jong 4* 

Christiaan Sauer 4* 

Dick Hoeksema 4* 

Leon Joosse 4* 

Rik van Meelis 4* 

Rob Plasse 4* 

Ronald Sturm 4* 

Henk Betlem 3* 

Marco Collignon 3* 

Leo Pancras 3* 

Madelon vd Maas 3* 

 

mailto:hoofdinstructeur@duikteamzeeland.nl
https://www.google.nl/imgres?imgurl=x-raw-image%3A%2F%2F%2F7454a1443ebae3f7fc280169c4626046d36f14916885f15d7b5afc3809001e57&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.duikteamzeeland.nl%2Fdtzleden%2FLuchtbel_201802.pdf&docid=ZAjEdrU_HCYIZM&tbnid=9-O6PkShVHRcCM%3A&vet=10ahUKEwjxg8KJk_XgAhXUwMQBHQLHB-8QMwhgKBQwFA..i&w=720&h=523&bih=578&biw=1280&q=duiktien&ved=0ahUKEwjxg8KJk_XgAhXUwMQBHQLHB-8QMwhgKBQwFA&iact=mrc&uact=8
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Info Duikteam Zeeland (DTZ) per April 2022 

 
 

Vrijburgbad, Sportweg 2, 4387 PM  Vlissingen 

E info@duikteamzeeland.nl , W www.duikteamzeeland.nl,  

Bankrekening NL61 RABO 0312 6153 10 t.n.v. Duikteam Zeeland 

Info voor leden (onder wachtwoord, verkrijgbaar via Frans Spoor): zie onder ‘Leden’ op de website. 

 

Bestuur, E bestuur@duikteamzeeland.nl 

Voorzitter: Dick Hoeksema, E voorzitter@duikteamzeeland.nl 

Secretaris en ledenadministratie: Henk Betlem,  E secretaris@duikteamzeeland.nl 

Penningmeester: Ronald Sturm, E penningmeester@duikteamzeeland.nl 

Hoofdinstructeur: Betty van den Berg, E hoofdinstructeur@duikteamzeeland.nl  

Materiaalcommissaris: Leon Joosse, E materiaal@duikteamzeeland.nl  

 

Trainings- en Opleidingscommissie (TOC) 

Betty van den Berg (hoofdinstructeur@duikteamzeeland.nl), Roel van der Mast (assistent-hoofdinstructeur). Stefan 

Brom, Peter de Groot, Jeroen de Maat, Frans Spoor, Erik Veerhoek en Harm Verbeek, Hans de Rijk 

 

Materiaalbeheer, E materiaal@duikteamzeeland.nl 

Leon Joosse, voor de verhuur Jeroen de Maat 

Tip. Voor gebruik in het buitenwater kun je materiaal huren van DTZ. Als je weet dat de duiksport ook jouw sport is, 

schaf dan een eigen uitrusting aan en lever zo snel mogelijk de gehuurde spullen weer in bij Jeroen, om de huurkosten 

niet onnodig op te laten lopen. 

 

Evenementencommissie 

Ronald Sturm (coördinatie, scheidend), Betty van den Berg (scheidend), Erik van den Berg, John Franse, Leo Pancras,  

en Wiliam Wagenaar. 

 

Treur en Jubel, E treurenjubel@duikteamzeeland.nl 

Els van der Maas en Rob Plasse 

 

Redactie De Luchtbel, E luchtbel@duikteamzeeland.nl 

Wiliam Wagenaar, Els & Peter van der Maas, Christiaan Sauer 

 

Webmaster en beheer digitale postbus, E info@duikteamzeeland.nl 

Frans Spoor 

 

Vertrouwenspersoon, E vertrouwenspersoon@duikteamzeeland.nl  

Bianca de Vlieger 

 

Continuïteitscommissie 

Marco Collignon, Kees Jan Lastdrager, Rob Plasse, Frans Spoor, Harm Verbeek. 

 

Eregalerij 

Ereleden (vanwege uitzonderlijke verdiensten voor DTZ): Paul Poland, Jaap le Roij en Jim Shelton. 

NOB-erepenning (vanwege bijzondere verdiensten voor DTZ en NOB): Harm Verbeek. 

Ben-van-Gelderwisseltrofee (vanwege bijzondere verdiensten voor de DTZ-leden): Ad Keur & Adriënne Withagen 

(2002), Hans de Wit (2003), Veronica Spoor (2006), Frans Spoor (2007), Kees Jan Lastdrager (2008), Ad Keur (2009), 

Dick Hoeksema (2010), Harm Verbeek (2011), Bert Kögeler (2013), Mario de Wever (2015), Erik Veerhoek (2016), 

Roel van der Mast (2017), Betty van den Berg (2018), Marian Roos (2019), Rob Plasse (2020), Bert Schreurs (2021) en 

Yolanda de Jong (2022).,Marco Collingon (2023) 

file:///D:/Duikteam%20Zeeland/Bestuur/Vergaderingen/BV/2017/BV%202017-09-05/info@duikteamzeeland.nl
http://www.duikteamzeeland.nl/
file:///D:/Duikteam%20Zeeland/Bestuur/Vergaderingen/BV/2017/BV%202017-09-05/bestuur@duikteamzeeland.nl
file:///D:/Duikteam%20Zeeland/Bestuur/Vergaderingen/BV/2017/BV%202017-09-05/voorzitter@duikteamzeeland.nl
mailto:secretaris@duikteamzeeland.nl
mailto:penningmeester@duikteamzeeland.nl
mailto:hoofdinstructeur@duikteamzeeland.nl
mailto:materiaal@duikteamzeeland.nl
file:///D:/Duikteam%20Zeeland/Bestuur/Vergaderingen/BV/2017/BV%202017-09-05/hoofdinstructeur@duikteamzeeland.nl
mailto:materiaal@duikteamzeeland.nl
mailto:treurenjubel@duikteamzeeland.nl
mailto:luchtbel@duikteamzeeland.nl
mailto:info@duikteamzeeland.nl
mailto:vertrouwenspersoon@duikteamzeeland.nl
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                              Een felicitatie aan alle jarigen 

                                                Mei 2023 

 

Peter de Groot       8-5 
Ronald Sturm         13-5 
 


