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Van de redactie
Ondanks het slechtere weer van de afgelopen maand zijn we bij DTZ druk bezig met duiken.
De 3* opleiding heeft de theorieavonden al afgerond en ook een aantal praktijklessen zijn er
al geweest in het zwembad. We mogen ons gaan voorbereiden op het buiten duiken en
uitvoeren van de opdrachten. Dat is toch wel een flinke lijst
. Ook zijn er al twee van de
drie introductieavonden geweest. We hebben al een kleine 40 man én vrouw kennis mogen
laten maken met het duiken in het zwembad. Leuk om te zien hoe verschillend de mensen dit
oppakken; de een is rustig en begrijpt wat hem of haar uitgelegd wordt, terwijl een ander als
een speer door het water gaat. Dan lijkt het wel of die zo gauw mogelijk weer boven wil zijn.
Volgende keer mag ik zelf iemand begeleiden. Ik vind dat een hele uitdaging en hoop dat ik
hem/haar rustig onder water kan krijgen en ook daar rustig kan houden om met volle teugen
te genieten van het onder water zweven. Hopelijk houden we weer een aantal leden over aan
deze introductieavonden, dan hebben we vanaf januari een goed gevulde 1* opleiding. Naast
deze woensdagavondduiken hebben we ook een bezoek gebracht aan TODI. Een verslag
daarvan lees je elders in dit blad. Ook de bestuurlijke mededelingen tref je, zoals
gebruikelijk, weer aan in deze Luchtbel. Tot slot wil ik je bijzonder attenderen op het verslag
van Els en Madelon van hun Liveaboard in Egypte. Ze zaten in elk geval vol met verhalen
over hun belevenissen. Veel leesplezier en misschien raak je zelf wel enthousiast om dat ook
eens te gaan doen.
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Van het bestuur:
succesvolle introduiken!
Introduiken 2022
De tamtam heeft dit jaar goed gewerkt. Op woensdag
2 november kwam een bonte groep van 19
belangstellenden kennismaken met het unieke
onderwatergevoel van de duiksport. Zorgvuldig
ingeleid door hoofdinstructeur Betty met een overzicht
van waar de proefduikers op moeten letten. Met liefde
1 op 1 begeleid door een team van instructeurs en
mentoren. Enthousiast kwamen de introduikers na
afloop nog informatie tanken over de club en het
onderwaterleven in Zeeland bij de DTZ-stand. Ook de
2de introductie-avond op 23 november is met 18
aanmeldingen al een volle bak en alleen voor de 3de
avond op 14 december zijn nog enkele plaatsen
beschikbaar. Dit gaat in januari vast een leuk groepje 1* duikers-in-opleiding opleveren…

Nieuwe opleidingsstructuur NOB
Tijdens de ALV op donderdag 3 november gaf Betty van
den Berg een overzicht van de nieuwe opleidingsstructuur
van de NOB. Met name het nut van de opleiding tot
Duikbegeleider kwam aan de orde. 3*-duikers hebben
voldoende in hun mars om als mentor de instructeurs te
helpen bij het inslijpen van vaardigheden van 2*- en 3*duikers-in-opleiding en het maken van funduiken met 1*duikers-in-opleiding vanaf de 2de buitenduik. Een
Duikbegeleider heeft iets ruimere bevoegdheden. In
schema:
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1*-, 2*- en 3*duikopleidingen
Zwembad

Buitenwater

Introductieduiken

3*-duiker

Duikbegeleider

- Inslijpen vaardigheden bij
alle duikers in opleiding.
- Leert geen nieuwe vaardigheden aan
- Inslijpen vaardigheden bij
gebrevetteerde duikers.
- Funduiken met 1* duikersin-opleiding vanaf 2de duik.
- Leert geen nieuwe vaardigheden aan.
- Heeft geen rol bij
introductieduiken.

- Inslijpen vaardigheden bij
alle duikers in opleiding.
- Leert nieuwe vaardigheden
aan
- Inslijpen vaardigheden bij
alle duikers in opleiding.

- Leert geen nieuwe vaardigheden aan.
- Organiseren en begeleiden
van introductieduiken.

Een 3*-duiker heeft dus volgens de NOB
“geen rol bij introductieduiken”. Als DTZbestuur zijn we van mening dat 3*-duikers
ook uitstekend 1 op 1 kunnen begeleiden bij
introductie-duiken in het zwembad, mits met
de gedegen inleiding vooraf door een
instructeur en een aantal assistenten op de
kant, zoals nu bij ons gebruikelijk. De
opleiding tot Duikbegeleider is naar ons
oordeel daarvoor niet per se noodzakelijk,
maar een mooie opstap naar de opleiding tot
2*-Instructeur (de opleiding tot 1*-Instructeur
is afgeschaft). De TOC zou het geweldig
vinden als er meer DTZ-leden de commissie
willen versterken door zich te ontwikkelen
tot Duikbegeleider of 2*-Instructeur. De opleidingskosten kunnen gedeclareerd worden bij de
vereniging (zie Artikel 5 van het Opleidingsbesluit onder Downloads).

Rebreather
Het was fijn na de pauze van de ALV even ‘op adem te kunnen komen’ bij de rebreather van Peter
Zaat. Duiken van 3 uur tot een diepte van 100 meter… Bijvoorbeeld om de dieper gelegen
scheepswrakken in kaart te kunnen brengen. Maar alleen mogelijk met een uiterst zorgvuldige
voorbereiding en computergestuurde, redundant uitgevoerde uitrustingsstukken. Indrukwekkend!
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Donkere wolken
Op dinsdag 8 november woonde ondergetekende voor
Duikteam Zeeland het gebruikersoverleg bij van de tien
zwemverenigingen en het Vrijburgbad. Jaarlijks past het
Vrijburgbad per 1 januari een inflatiecorrectie toe op zijn
tarieven. Heel uitzonderlijk werden we per 1 oktober jl.
verrast door een extra verhoging van de huurprijzen met
10% vanwege de sterk verhoogde energiekosten,
waarvoor de gemeenten niet wilden bijspringen. Waar
mogelijk probeert het zwembad te bezuinigen door van
een aantal baden de temperatuur van het zwemwater iets
te verlagen. Maar de tariefverhoging van 10% en de
temperatuuraanpassing zijn maar een druppel op een
gloeiende plaat als we gaan kijken naar de verwachte
energiekosten voor volgend jaar. Voor de beeldvorming:
de energiekosten van het Vrijburgbad voor 2019, het
laatste jaar zonder corona-sluiting, bedroegen € 260.000,-.
Voor 2023 worden de energiekosten begroot op €
1.200.000,- . Voor de niet gebruikte zwemuren door de
corona-sluiting van het zwembad zijn we als verenigingen gecompenseerd door de overheid. Maar
voor een compensatie voor de stijgende energiekosten zijn nog geen concrete plannen. Als
verenigingen gaan we gezamenlijk een brandbrief voor de gemeenteraden opstellen.
[Het laatste nieuws (21 november) is dat het kabinet extra geld vrij gaat maken voor zwembaden en
sportverenigingen, maar dat de bodem van de schatkist in zicht is. Het zijn spannende tijden.]

In de hoop dat we spoedig betere perspectieven kunnen schetsen, wensen we al onze leden een fijne
decembermaand! Volg ons op Facebook en Instagram, en graag tot ziens aan de waterkant!
Namens het bestuur, met hartelijke groet,
Dick Hoeksema, voorzitter@duikteamzeeland.nl

Uitgeschreven leden
Jochem lastdrager, Martijn grootveld, Tanja Caron, Robin de Hamer

Nieuwe leden
Hannah ter Horst, Wouter willeboordse
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Nadere kennismaking met…
Hoi allemaal ik ben Hannah ter Horst
Waar en wanneer ben je geboren?
Ik ben geboren in het ziekenhuis in Wageningen op 10 oktober 1996. Ik ben na mijn middelbare schooltijd terecht
gekomen op de Hogere Zeevaart school in Amsterdam. Tijdens mijn 3de studiejaar ben ik een minor gaan volgen
aan de HZ in Vlissingen. En tot op de dag van vandaag ben ik in het mooie Zeeland blijven plakken. En woon nu
al ruim anderhalf jaar met mijn vriend in Middelburg.
Wat doe je in het dagelijkse leven?
Ik werk bij de EPZ de kerncentrale als assistent project manager van het reservedelen project. Lekker veel data
analyseren, debatteren en rapporteren.
Naast mijn werk ben ik veel te vinden rond mijn gigantische planten verzameling. En mochten die rakkers even
geen water of nieuwe aarde nodig hebben, zit ik mijn vingers wel vuil te maken aan mijn motor. Ik rij/sleutel al
bijna 5 jaar aan mijn motor. Ik rij een rode Kawasaki zephyr 550 uit 1991 en heb hem tevens compleet
gereviseerd inclusief het motorblok. Mochten jullie het leuk vinden ik post zo nu en dan wat op mijn hobby inta
account @rootsandrides.
Waar of hoe is het duiken voor je begonnen?
In de duik wereld ben ik compleet nieuw. Mijn vriend en zijn vader hebben me geïnspireerd om te gaan duiken.
Hun passie heeft me aangestoken om deze tocht om te leren duiken te gaan maken.
Is er een favoriete duikstek (in Nederland)?
Nou nog geen, krijg je ervan als je nooit gedoken hebt. XD
En misschien ook een minder leuke duikervaring?
Past, nog steeds geen duik gedaan.
Heb je naast het duiken nog andere hobby’s?
Ik hou van creativiteit, zo verzin ik om de haverklap een nieuw project. Als ik iets niet kan dan leer ik het wel. Wil
mijn neefje een baby yoda dan leer ik ff breien en pats boem baby yoda is born!
Ik hou van de natuur zowel het water de lucht als het land. Wat betreft het land, ben ik veel te vinden tussen de
planten in de moestuin of de indoor planten collectie. Ook zul je mij tegenkomen op de motor of al sleutelend aan
een motor.
Met betrekking tot water, ik hou echt van de wintersport, van schaatsen maar ook van zeilen en dadelijk dus ook
duiken!
De lucht staan nog wat acties voor open. Zo heb ik al wel gevlogen in een twee propeller vliegtuig. Maar zou er
ook echt wel een keertje uit willen springen.
Wat is je favoriete gerecht en wat kan je absoluut niet door je keel krijgen?
Je kunt mij altijd wakker maken voor lasagne. Er is niks wat ik niet lust. Maar wel iets wat ik niet zo gauw zelf
koop... Spuitjes 😝
Van welke soort muziek ga je uit je bol en bezoek je wel eens een concert?
Toevallig ben ik gisteren naar het concert van Within Temptation en Evenscence geweest, was echt geweldig. Ik
luister vaak naar nummers uit 2000 of eerder, met voorkeur rock en pop.
Wat lijkt je de favoriete vakantiebestemming en heb je nog (duik)reisidealen?
La Palma
New Zeeland, schijnt toch anders te zijn dan ons Zeeland!
En wat voor soort vakantie(land) trekt jou nou helemaal niet?
Ik sta voor veel dingen open, en van proberen kun je leren. Ik heb niet zo gauw een vakantie die mij niet trekt.
Misschien komt dan nog misschien ook niet.
Groetjes Hannah
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Bezoek aan TODI 19-11-2022

Als lid van de evenementencommissie kreeg ik van Dick het verzoek of we eind dit jaar nog
eens een leuk uitstapje konden organiseren. Natuurlijk kunnen we dat, daarvoor zijn we
immers de evenementencommissie! Ik merkte echter dat er weinig ondernomen werd om
daadwerkelijk tot een doel en een datum te komen. Daarom heb ik beide aan de commissie
voorgesteld. Daar werden zowel doel als datum goed ontvangen met het verzoek om het dan
ook maar te organiseren. Nou ja, dan doe ik dat wel; ik ook altijd met mijn grote mond. Komt
gelijk van pas voor mijn 3* opleiding waar ik nu een aantal opdrachten van kan laten afvinken
(al Betty tevreden is met de uitvoering tenminste)
Op 19 november was het dan zo ver. Om half twee verzamelen we bij de Mac in Middelburg
en delen we de auto’s in, zodat we om kwart voor twee kunnen vertrekken. De reis verliep
voorspoedig en even na drie uur waren we compleet, met twaalf V/M van DTZ bij TODI.
Omdat we pas om 4 uur gereserveerd hebben eerst maar wat gedronken. Het meenemen van
de tassen met duikspullen in het restaurant leverde eerst wat problemen op bij de bediening.
Toe hij echter te horen kreeg dat we vanavond met 11 man wilden blijven eten en hij kon
bevestigen dat er plaats voor ons was draaide de man aardig bij.
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De formaliteiten bij de receptie waren ook gauw geregeld, dat verliep vooral zo soepel omdat
iedereen zich keurig had ingeschreven op de site van TODI. Wie zegt er nou dat die Belgen er
altijd een rommeltje van maken? Dit is perfect geregeld. Na wat korte uitleg waar we moesten
zijn en wat we wel en niet moesten doen konden we ons omkleden en boven, naast het bad,
verzamelen. Daar kregen we nog uitleg waar we onze spullen konden halen en toen kon de
pret beginnen.
In het restaurant hadden we de buddyparen al ingedeeld en nadat die elkaar hadden
geholpen en gecontroleerd konden we allemaal het water in. Er zijn daar verschillende
plaatsen en manieren om in te stappen of springen en we hebben er ook verschillende
gebruikt. Omdat ik mijn camera weer eens mee had heb ik voor de voorzichtige weg gekozen
en ben samen met mijn zoon Niels via een trap het water in gegaan. Ik vond te temperatuur
toch wat tegenvallen in mijn 3mm pak, maar mijn duikcomputer geeft aan dat het toch echt
23-24 graden is. Even doorkomen dus en daarna viel het eigenlijk best mee. Onder water is
er genoeg te zien, behalve de duizenden vissen (er wordt geadverteerd met 5.000, maar ik
heb ze niet nageteld), variërend in grootte van 2 tot zo’n 70 centimeter zijn er onder water
ook enkele auto’s en kunstwerken geplaatst en zijn er kunstmatige rotsen en wortels
aangelegd. Helaas zijn er allen een paar plastic planten te zien onder water. Dat komt omdat
de Cichliden daar niet veel van heel laten. Het is wel jammer, maar het geeft wel het voordeel
dat je ook ongehinderd kunt kijken. Het water is een stuk helderder dan bij ons in het
buitenwater, maar weer minder dan bij voorbeeld in Egypte of de Carib. Er is volop de
gelegenheid om de vissen te bekijken en te fotograferen. Je kunt wel merken dat ze hier aan
bezoek gewend zijn. Ze schieten nooit weg, maar het lijkt ook wel of ze een spelletje met de
fotografen spelen, als je ze benadert draaien ze om en zwemmen ze rustig van je af. Toch
heb ik er genoeg op de foto kunnen zetten, evenals collega duikers van de club. Over een
rondje door het bad doe je met ons rustige tempo een klein half uurtje. Je kunt er dan uit
gaan, maar je mag twee uur in de ‘Experience Zone’ blijven en de lucht raakt op een
gemiddelde diepte van 6-7 meter ook niet zomaar op. Pas na 2-3 rondjes houden we het voor
gezien. Nog even lekker douchen en de spullen afspoelen en we verzamelen in het
restaurant, waar de tafel voor ons gedekt staat. Betty had al aangegeven niet te blijven eten
en rijdt weer naar Robert.
Aan tafel is het al gauw gezellig en hebben we hele gesprekken die lang niet allemaal over
duiken gaan. Ik heb ook bier en bierbrouwen, barbecueën, uitgaan en kroegen in Antwerpen,
vakanties, klussen en nog veel meer voorbij horen komen. Leuk zo’n gemêleerd gezelschap.
Omdat het vanavond flink druk was in het restaurant hadden we al voor het duiken te horen
gekregen dat we maar 4 verschillende gerechten mochten uitkiezen voor ons gezelschap.
Dat bleek geen enkel probleem. Naast een duikende kikker die een hamburger nam koos
iedereen voor friet met stoofvlees. Het duurde wel een behoorlijke poos voordat we het
hadden, maar iedereen kreeg tegelijk zijn eten en alles was warm. Aangezien iedereen zijn
bordje schoon leeg gegeten heeft ga ik er maar van uit dat iedereen het net zo lekker vond
als ik. Dat werd later in de chat ook bevestigd. Er werd nog even getwijfeld of we een toetje
zouden nemen, maar toen Madelon en ik aangaven daar toch echt wel voor te voelen hebben
we allemaal een toetje besteld. Ook dat smaakte heerlijk. Al met al was het negen uur
voordat we klaar waren met eten en kletsen. Ik heb afgerekend en daarna zijn we huiswaarts
gereden. Net als op de heenweg hebben we geen rekening met elkaar gehouden om samen
te rijden, maar reed iedereen op zijn eigen tempo. Madelon en Els reden weer met ons mee
en we hebben ze even voor half elf weer bij de Mac afgezet.
De volgende dag heb ik iedereen teen tikkie gestuurd voor het eten en de betalingen kwamen
al vlot binnen, bedankt daarvoor allemaal. Op de vraag of iedereen het naar zijn zin heeft
gehad heb ik ook alleen maar positieve reacties gehad. Ik denk niet dat je elk jaar naar TODI
moet gaan, maar zo af en toe is het best leuk om te doen en in de winter is het in het
buitenwater toch behoorlijk fris. Niet iedereen heeft immers een droogpak. Allemaal hartelijk
dan voor deze dag en dat jullie je vertrouwen in mij hebben gesteld om dit te organiseren. Ik
hoop jullie niet teleurgesteld te hebben.
Wiliam
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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

Winter Openingstijden vanaf november:
Maandag en Dinsdag Gesloten
Woensdag
Op afspraak
Donderdag
10.00 – 16.00
Vrijdag
10.00 – 16.00
Zaterdag
10.00 – 16.00
Zondag
10.00 – 15.00
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Duikvakantie Egypte in de Red Sea,
We hebben er lang naar toegeleefd en dan is het zo ver!
21 november om 10.30 uur brengt Peter ons naar Schiphol en we wensen hem sterkte met de
kittens. Het was opvallend rustig op Schiphol, bijna surrealistisch maar wel chill om rustig
zonder stress het vliegtuig in te gaan. Om 15.45 uur vlogen we naar Turkije waar we
overstappen, na 3 uur wachten door naar Hugarda. Daar werden we vriendelijk ontvangen
door onze transferchauffer, althans die zich voor deed als dé man. Vliegensvlug werd onze
bagage op een kar gezet en bracht de man ons naar buiten waar hij ons boeltje weer
neerplofte en zijn hand op hield. Lachend en enigszins verbaasd gaf ik hem € 5,00 maar hij
wilde nog meer…..pfff opzouten nu! De echte chauffeur kwam al gauw en bracht ons naar het
guesthouse van de eigenaar van de M/Y Seaduction. Zo zaten we op het balkon in
Egyptische temperaturen nog even uit te blazen van alle indrukken en gesjouw. Met het al
opkomen van de zon ontdekten we een prachtig uitzicht te hebben aan een boulevard en
een haven vol mooie boten.

We besloten nog even te gaan slapen na een heerlijke douche.
Fijn om nog een dag wat rond te kijken aan de boulevard met gezellige eettentjes en
winkeltjes en een wandeling langs de haven. Heerlijk eten gewoon in de openlucht (je zou
vergeten dat het oktober was). Rond 18.00 uur worden we opgehaald door een busje waar al
7 mannen in zitten, onze bagage kon er nog net bij. De tocht van bijna 4 uur ging dwars door
de woestijn met hier en daar een rij lantaarnpalen. Tegen 22.00 uur kwamen we na veel
hobbelwegen aan in de haven van Marsa Alam. We werden met een zodiac aan boord
gebracht van de M/Y Seaduction,
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waar we gastvrij ontvangen werden door de bemanning en eigenaar Faddy van de boot.
Cristien herkende ons gelijk, zij heeft ons op de duikbeurs een half jaar geleden deze reis
verkocht samen met haar baas Faddy. Het was een hartelijk weerzien en ze bracht ons naar
de hut dolphine op het 1e dek met een geweldig uitzicht met groot raam. We boffen, de
meeste passagiers liggen in ’t vooronder met een patrijspoortje. Na wat uitpakken en de
nodige opladers aan het stroom werden we verwacht in de eetzaal. We zaten in een gezellige
kring en stelden elkaar kort voor en konden al gauw daarna naar het lopend buffet. Het
smaakte ons goed en hadden leuke gesprekken met duikers uit Cairo, Ierland, Polen,
Rusland, Zimbabwe en Bahrein, dus internationaal. Na nog een drankje gingen we naar bed.
De motoren van de boot werden gestart en we voeren 10 uur lang over de Rode zee naar het
1e rif. Het was een bijzondere ervaring zo schommelen in bed, ik werd heerlijk in slaap
gewiegd terwijl Madelon daar heel anders over dacht.

De nodige pillen moest erger voorkomen, zeeziekte daar moet je niet mee spotten. De boot
werd na de lange vaart vastgelegd aan het 1e rif Gota Maren na een uitgebreide briefing
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gingen we met volgeladen camera en lamp de 1e duik maken in de Rode zee (voor Lon haar
2e keer). Deze 1e duik werd alles even gecheckt en getuned en doken met 2 gidsen naar het
rif. Wat een onbeschrijfelijke ervaring om van de boot in 32 gr. water te duiken en dan zoooo
helder! Het was overweldigend om boven een rif te zweven met zoveel kleur en overal
vissen. Ik realiseerde mij hoe bijzonder dit is om samen met mijn dochter als buddy dit te
mogen beleven! 40 meter zicht leek wel 1 meter en keek regelmatig naar mijn computer. Tips
en raadgevingen borrelen naar boven; je zit snel dieper dan je denkt en blijf goed bij elkaar.
We maken foto’s en duiken rond en tussen prachtige koralen, ik heb ogen te kort zoveel
soorten vissen zwemmen lang en over me heen. De neiging om achter een pracht exemplaar
aan te duiken om op de foto te krijgen is groot en werd meerdere malen terug ‘gefloten’.
Maar hoe dieper hoe sneller je door je lucht heen gaat, eigenlijk wilde ik nog uren in deze
mooie onderwaterwereld blijven. Tijd om terug te gaan naar de boot, we volgden de lijn en
herkennen de naam M/ Y Seaduction wat erg handig om op de juiste boot te gaan.

Wat een luxe, we werden de boot opgeholpen en gelijk werd je duikuitrusting van je afgehaald.
De flessen worden weer gevuld voor de volgende duik. Even afspoelen ontspannen liggen in de zon
op het zonnedek. Het ontbijtbuffet stond klaar om aan te vallen. Leuk met een groepje napraten
tijdens het eten over wat iedereen allemaal zag. Na het ontbijt nog wat uitrusten om vervolgens bij
de volgende briefing aanwezig te zijn. De boot was intussen naar een volgend rif gevaren.
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Elk rif had zijn eigen bijzonderheid en alles was mooi geregeld met vooraf degelijke briefings met
duidelijke uitleg waar we rekening mee moesten houden. Bij sommige riffen waren stevige
stromingen en moesten we dicht bij het rif blijven. Ook mooie ervaringen om met de stroming terug
te driften. Zo was er een grotduik bij die ik heel bijzonder vond en had even een opgesloten gevoel,
tenslotte kijk je je ogen uit in je lichtbundel terwijl de vissen voor je hingen. De duik ging door waar
het zonlicht door scheen leverde prachtige plaatjes op. smalle ingangen waar je net doorheen paste,
een andere duik waar grotten met openingen waren
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We hebben div. duiken gemaakt op St. John met veel riffen. Te veel om al deze riffen te omschrijven,
ze worden dierbaar bewaard in ons logboek en natuurlijk de vele foto’s. Ik ligt er een aantal uit o.a.
een duik op El Khanka wreck-Zabargad een rif waar een Russisch spionageschip ligt, we konden een
deel binnen goed bekijken, heel interessant om alle onderdelen te zien liggen die nog redelijk intact
waren. Alles mooi begroeid met allerlei koralen waar veel visjes zich in verstopten. Zoveel gezien en
zoveel hoogte punten b.v. het rif Malahy-Fury Shoals met als bijnaam Allice in Wonderland wat zo
immens kleurrijk was met veel kleurrijke vissen. Madelon en ik hebben heel veel foto’s gemaakt en
bleven ons verbazen over de schoonheid op dit enorme rif. Het leek of je in een onderwaterjungle
liep op 20 meter diepte en kraakhelder! Bij Rocky North West doken we op een maximale diepte
van 39 meter en konden nog net een prachtige Hawkbilll schildpad, een volwassen exemplaar,
bewonderen die heerlijk aan het zachte koraal zat te grazen. De computer telde af en om niet in
deco te komen vertrokken we (helaas) weer naar hogere sferen.
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Er zwom een grote groep tonijnen en barracuda’s langs ons. We keken ver naar de diepte waar het
zicht nog steeds perfect was. Jammer dat Madelon tijdens deze diepe duik haar smartphone met
waterhuis uit haar tasje verloor. (Gelukkig kreeg ze dit van haar verzekering vergoed). Tijdens de
terugweg met de zodiac naar de boot zwom er een hele groep dolfijnen naast ons, Madelon sprong
ze snel achterna en kreeg ze nog op de film. Deze prachtige liveaboard tikte ik af met een laatste
18e duik, voor Madelon haar 19e duik in een stormachtige rode zee! De planning werd gewijzigd om
van boord met onze uitrusting op de zodiac te stappen en sprongen dus van de boot en doken naar
het rif. (door de spanning was ik mijn computer vergeten) De storm was onderwater al gauw
vergeten en genieten dichter bij elkaar van allerlei vormen van koralen. Vormen die lijken op
bonsaibomen en meer wonderlijke vormen. Lon filmde op de bodem een kreeftje die in symbiose
leeft met een slijmvisje. Na een uur moesten we toch echt afscheid nemen van deze mooie wereld
en na onze safety stop moesten we terug door woeste golven. Lon werd gelijk weer gegrepen door
zeeziekte. We werden klimmend op de trap tegen de boot aan gesmeten door de hoge golven.
Gelukkig werd je weer snel opgevangen door de geweldige bemanning van de boot.

47 JAARGANG, NR.10 NOVEMBER 2022

Daar werden we enorm verwend 3 X daags met een uitgebreid buffet, elke dag een recept uit een
land. We zaten met 18 duikers aan boord wat heel internationaal was. De sfeer was onderling erg
leuk en hielden de laatste avond een foto/filmavond met een wedstrijdelement wie de mooiste
foto’s/film had. Zonder twijfel won Lon van de vele mooie foto’s. Mijn foto’s haalde het niet maar ik
vind ze als vakantiekiekjes geweldig, zeker het filmpje van 2 murenes die elkaar liefkozen vlak voor
mijn neus!
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Na een week op blote voeten aan dek was het tijd om schoenen aan te trekken en de boel weer in
te pakken en afscheid te nemen. Er werden e-mailadressen uitgewisseld om foto’s te sturen van
elkaar. Door een verplichte omboeking waardoor we 2 dagen later pas weg konden mochten we
weer verblijven in het guesthouse van Faddy. Heerlijk om even uit te rusten na zo’n intensieve week
duiken. Lekker luieren op de boulevard waar veel te zien was. Greenpeace lag daar met een
prachtige tweemaster in de haven waar we een rondleiding op kregen.

Je zag tussen gesluierde vrouwen westerse toeristen in schaarse kleding die rond werden gereden
op een kameel. Verderop zaten we in een restaurant aan een camel-steak, daar de Egyptische koe.
Egypte met vele gezichten, buiten het rijke ’reservaat’ lag het echte leven waaronder ook een
sloppenwijk. Faddy en Cristien kwamen ook van boord en nodigden ons uit om in een traditioneel
Egyptisch restaurant met hen uit eten te gaan. De volgende ochtend vertrokken we om 4.00 uur
naar het vliegveld in Hurgarda. Na een goeie vlucht verwelkomde Peter ons op Schiphol, de treinen
lieten het weer af weten. Na een onvergetelijke duikweek zat ik de volgende ochtend met 15 gr.
lager op mijn fietsje richting de boot. Het voelde vertrouwd weliswaar met schoenen aan.

Duikgroeten van Madelon en Els
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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.
Alleen perslucht:

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

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

- Yolanda de Jong

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
Betty van den Berg

2* Instructeur

Erik Veerhoek

2* Instructeur

Frans Spoor

2* Instructeur

Harm Verbeek

2* Instructeur

Verjaardagen
Peter de Groot
2* Instructeur
Roel van der Mast

November
Stefan Brom

6 Erik de Been
Jeroen de maat
9
Rinus Krijger
Yolanda de Jong
11 Roel van der Mast
Christiaan
Sauer
17
Christiaan
Sauer
Dick Erik
Hoeksema
19
Veerhoek
21
LeonLaura
Joosse Carbo
21
Derko
Mulder
Rik van Meelis
30 Kari de Lange

2* Instructeur
2* Instructeur
2* instructeur
4*
4*
4*
4*
4*

Rob Plasse

4*

Ronald Sturm

4*

Henk Betlem
3*
Allen
van harte gefeliciteerd
Marco Collignon

3*

Leo Pancras

3*

Madelon vd Maas

3*
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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: Chris de Mooij, 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
Materiaalbeheer, E materiaal@duikteamzeeland.nl
Leon Joosse, voor de verhuur Ronald Sturm
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 Ronald, 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,
Rob Plasse 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).
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Een felicitatie aan alle jarigen
December 2022

Ronald stadhouders
Carlo Dorrestijn
Piet Driessen
Bert Schreurs

3-12
9-12
23-12
27-12
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