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Beste Duikteamgenoten, 

  Aan het begin van het nieuwe duikseizoen nemen we traditiegetrouw nog even de tijd om terug 

te blikken op het afgelopen jaar. Het was weer een druk jaar, gelukkig zonder ernstige 

incidenten, maar met een heleboel mooie duiken, fijne weekenden, nieuwe toffe initiatieven en 

oude tradities. Alle zaken op een rijtje, een terugblik in stukjes:  

 

 

Eerst een woordje van de voorzitter  

Nu de dagen op hun kortst zijn en de donkere avonden zich vullen 

met lichtjes, kerstkrans en oliebollen, is het een mooi moment om 

terug te blikken op het afgelopen jaar. Het is voorbij gevlogen. En 

wat was het mooi.  

Het was mijn eerste jaar als voorzitter van deze mooie club. Ik ben 

vooral blij dat er niets ontploft is, maar ik heb ook erg genoten van 

deze taak. Bíjna net zoveel als van het duiken zelf. Want dat blijft 

toch altijd het mooist.  

Ik denk aan de heerlijke duikweekenden. Het kamperen in wat al 

welhaast zomer leek. Die schitterende duik bij Gorishoek de Punt. 

De specialisatie onderwaterbiologie tijdens het eerste 

binnenweekend. De mooie verhalen van andere duikers. Het enthousiasme op ieders gezicht, 

elke keer weer.  

Ik denk aan de heerlijke woensdagavonden bij het Gat van Waalre. Aan de funduikjes. Aan de 

oefenduikjes. En aan alle toffe projecten die door DTE’ers van de grond getrokken zijn: het 

duiken in Egypte met Marco, en op de Noordzee met Patrick en alle jaloersmakend gave 

verhalen en foto’s die dat opleverde. En natuurlijk denk ik aan de onderwatervoetballers. Die 

zomaar een nieuwe traditie zijn gestart, zo lijkt het: het NK OW-voetbal zal vanaf nu jaarlijks op 

de agenda staan. Er wordt zelfs maandelijks voor getraind.  

Het maakt me trots en blij en erg gelukkig om te zien hoezeer iedereen zich inzet voor onze 

vereniging. Want uiteindelijk is een vereniging vooral wat je er zelf van maakt. En ik vind die van 

ons erg goed gelukt!  

Hoewel er door sommige DTE’ers nog dapper de winter doorgedoken wordt, hangen mijn vinnen 

alweer een poosje in de schuur. Te dromen van de nieuwe duikavonturen die 2019 in petto 

heeft. En dat zullen er wat zijn! Er staan namelijk alweer vijf nieuwe duikweekenden op de 

planning. Een specialisatie volgelaatsmasker en ijsduiken (in Duitsland, want dat Nederlandse 

winterweer is wat onbetrouwbaar gebleken).  

Maar niet alleen onderwater wordt het een feestje: ook boven water wordt het een éxtra leuk 

jaar. Het jaar 2019 is namelijk een lustrumjaar voor onze vereniging: veertig jaar geleden werd 

DTE opgericht! Dat gaat natuurlijk gevierd worden! Groots en meeslepend en op meer manieren 

dan één. De lustrumcommissie is al druk bezig met het smeden van plannen en feestjes. 

Daarover later zeker meer.  



Voor nu schuif ik nog een laatste oliebol naar binnen (de laatste hoor, voor ik straks mijn pak 

niet meer over mijn heupen gesjord krijg…) en hef ik graag met jullie het glas: op een 

schitterend nieuw duikjaar, met mooie weekenden, heerlijke woensdagavonden en prachtige 

duiken. Lieve vrienden, proost!  

 

Janneke.  

 

Start van het buitenwaterseizoen 
 
En we konden weer naar buiten.. eerst naar het Zilvermeer 
  

  De eerste clubduik in het nieuwe buitenseizoen 
was een waar feestje! De 1* in opleiding 
maakten op een mooie Tweede Paasdag hun 
eerste buitenduik en een aantal andere DTE’ers 
sloot aan voor een frisse duik in het Zilvermeer 
bij Mol. 

  Fris ja, de watertemperatuur was nog niet 
vreselijk hoog. Maar het lag er onderwater nog 
mooi bij, en het was weer ouderwets gezellig. 
Absoluut de moeite waard! 

Carmen en 
Neda lijken definitief met het duikvirus besmet, dat is mooi 
nieuws! Kan ook bijna niet anders natuurlijk, een duikje in het 
buitenwater is nu eenmaal duizend keer leuker dan tegeltjes 
tellen in het zwembad (en zelfs daar vindt schrijver dezes al 
niet zo heel veel mis mee) 

  De horeca bij het Zilvermeer was gesloten, maar een paar 
thermoskannen koffie en thee en een enorme bak paaseitjes 
verhoogden de feestvreugde na de duik aanzienlijk. Het is bij 
één duik gebleven, toen vonden de meesten het wel koud 
genoeg geweest. 

Naar het Gat van Waalre 
  Het Zilvermeer is een prachtige duiklocatie, maar ons Gat van 
Waalre heeft toch de voorkeur. Lekker dichtbij (zelfs met de 
fiets) en een gezellig onderkomen voor een praatje met een 
drankje. Helaas werd de toegang tot de stek ook dit jaar weer 
gefrustreerd door de blauwalg, mogelijk het gevolg van 
klimaatverandering. Dus Pierre: voortaan toch maar het je 
eigen Tesla naar de duikstek en niet meer met een vervuilende 
diesel meerijden. 

 

Gaan ze erin of komen ze eruit? 

Het ziet er toch niet echt koud uit 



De weekenden 

Binnenweekend in Bruinisse 
 
  Tijdens het binnen weekend in Bruinisse werd naast een gevarieerd duikprogramma de 
officiële NOB specialisatie Onderwater Biologie aangeboden. 

 
 

  Er valt zoveel moois te zien, dat we soms vergeten wat we zien en hoe al 
dat leven samenleeft. 
Of het nu gaat om vissen, kreeften of slakjes, wieren of sponzen: voor de 
deelnemers heeft de onderwaterwereld nu geen geheimen meer. 

  De organisatie van de specialisatie was trouwens een mooi voorbeeld van 
een uitwisseling van instructeurs van een andere duikvereniging, waarvoor 
DTE (Patrick natuurlijk) de Nitrox specialisatie zou verzorgen. En dat 
allemaal door een min of meer toevallig contact van Charlotte. 

 

Het Hemelvaart weekend 

Een Hemels Hemelvaartweekend 
  

  De gezellige bende die DTE heet, streek neer op 
de camping die tegenwoordig de naam Zand en 
Zee draagt, bij ons beter bekend als de Pluimpot. 
Met meer dan genoeg ruimte voor onze tentjes, 
caravans, auto’s en duikspullen was het er goed 
toeven. Niet in de laatste plaats omdat het zonnetje 
zich met grote regelmaat liet zien. Door de grote 
renovatie van de camping konden we niet terecht 
op ons vertrouwde veldje. Maar gras is gras, als het 
maar groen is. 

  Natuurlijk werden er weer mooie duiken gemaakt 
in de Oosterschelde! Enkele sepia’s en een 
veelvoud daarvan aan sepiola’s zijn gespot. En 
natuurlijk heeft ieder zo zijn eigen voorkeuren, of het nu piepkleine (harlekijn) slakjes zijn of 
joekels van Noordzee krabben. Aan het enthousiasme te zien waarmee eenieder het water uit 
kwam, was het meer dan de moeite waard. 

De duik was mooi, maar de OC mocht ook niet klagen 



  En niet alleen onder water was het feest. 
Boven water was het minstens zo fijn. De 
heerlijk lome avonden die welhaast zomers 
aandeden, al ouwehoerend voor de tent met 
een biertje of een wijntje of anderszins. 
  Natuurlijk was er een heerlijke barbecue op 
zaterdagavond, zoals de traditie voorschrijft. 
Tot in de puntjes verzorgd, met Henri als 
Masterchef. 
 
  Natuurlijk mag ook een ander hoogtepunt niet 
onvermeld blijven: het eiergooien (of eigenlijk 
eiervangen). Carmen heeft, bijgestaan door 
Inge, de verwachtingen waargemaakt en de 
eer hoog gehouden door opnieuw kampioen 
eiergooien te worden.  

 

 

Het zwoele zomeravond weekend 

Zwoele zomeravonden op drift… 
 
  Het Zwoele Zomer Avonden weekend begon deze editie al op woensdagavond. In ons clubhuis 
bij het Gat van Waalre werd namelijk eerst de theorie geven voor de specialisatie driftduiken. Na 
de theorie over fuiken, visnetten en de diverse stromingen waren we helemaal klaar om te 
beginnen. 

 
  Net zoals vorig jaar hebben we ook dit jaar weer onze 
tenten opgezet op camping Klein Stelle in Wemeldinge. De 
camping met vulstation en dichtbij de duikstekken is een 
ideale uitvalsbasis voor ons weekend.  
  
  Vrijdagavond is er meteen tijd om een eerste duik te 
maken. Dit keer nog gewoon op de kentering. Langs de dijk 
achter de camping ligt meteen onze eerste duikstek, 
vernoemd naar de camping, het huis-rif dus eigenlijk. 
Onderwater word je op deze stekken getrakteerd op de 
mooiste kolonies anjelieren, zakpijpen, veel platvis en er 
was zelfs een verdwaalde sepia gespot. Omdat je op deze 
plekken ook snel naar diepte kan was er meteen de 
gelegenheid voor onze 2*-duikers in opleiding om nog wat 
af te tekenen voor hun brevet.  
 
  Op dag twee waren er, naast de ‘gewone’ kentering-
duiken, ook een duik voor de specialisatie driftduiken. 
Gewapend met grote gekleurde boeien, begon de duik bij 
het Galjoen zonder Poen. De duikers gingen in paren om 
de 5 minuten te water.  

 
Bovenwater gaf dit een parade van gekleurde skippyballen, tonnetjes en duikvlaggen richting het 
geplande einde van de driftduik: De Tetjes.  
 

Het is toch altijd genieten 

In de prachtige Oosterschelde kun je 
makkelijk je hoofd verliezen 



  Onderwater werden de duikers door verschillende stromen meegenomen over de zo mooi 
begroeide bodem van Wemeldinge. Omdat niet iedereen dezelfde stroming had gehad, kwamen 
de duikers bij verschillende trappen uit het water. Gelukkig waren er genoeg  vrijwilligers binnen 
de club om ze te helpen. Een colonne mensen in wetsuit langs de dijk wandelend moet 
misschien voor het verkeer een raar gezicht geweest zijn, maar wij waren een mooie ervaring 
rijker. 
 

  Ook op zondag was er een driftduik gepland. 
Deze keer gestart bij Nieuwe Sluis.  Ook nu 
weer een parade van boeien te water. Met 
meer ervaring, was het nog meer genieten 
van de duik. Met een flinke stroming, zwevend 
over de mooie bodem, is driftduiken toch wel 
een hele mooie ervaring. Sommige paren 
hadden nog wel wat last van fuiken, maar 
iedereen heeft veilig en zonder kleerscheuren 
de duik kunnen voltooien. De driftduik-
specialty was een groot succes en alle 
deelnemers zijn geslaagd. Maar dit was 
gezien de ervaring zeker niet de laatste 
driftduik. 

 
Het BeNeDuLux weekend 

  Het BeNeDuLux weekend mag dan een van de wat kleinschaliger duikweekenden zijn, het 

plezier was er niet minder om. Gezellig op de 

natuurcamping, maar toch van alle gemakken 

voorzien… en op de achtergrond het serene geruis 

van de A29, maar als je niet beter weet zou dat ook de 

branding aan het Noordzeestrand kunnen zijn. Het 

duikprogramma was door de grote onderlinge 

afstanden een uitdaging voor Pierre met zijn 

elektrische auto. Na een snelle rekensom koos hij 

eieren voor zijn geld en stapte hij toch maar in een 

klassieke dieselauto. De klimaatomwenteling moest 

even tot maandag wachten…  

 

Het binnenweekend in Ellemeet 

  Ook het tweede binnenweekend werd goed bezocht. De traditionele zaterdagavond maaltijd 

werd zeer efficiënt verzorgd door Charlotte en Jeroen, waardoor de cursus videobewerking, 

verzorgd door Rob, op tijd kon beginnen. Rob liet zien dat je zelfs met gratis software en een 

kleine inspanning hele leuke resultaten kunt bereiken. We verwachten dus voor de komende 

binnen weekenden leuke bijdragen van jullie. 

 

 

Duiken met een skippybal... zo jaren zeventig 



Natuurlijk waren er dit jaar ook serieuzere zaken die gemeld, geregeld en besproken moesten 

worden.  

 

De Algemene Leden Vergadering 
Een terugblik 
 
  Het was een inspirerende en gezellige bijeenkomst, de Algemene Leden Vergadering van 
DTE. Voor iedereen die het gemist heeft, hier een kort verslag, zodat je er volgend jaar zeker bij 
bent. 

  Zoals van tevoren al aangekondigd, verliep de vergadering inderdaad net wat anders dan 
anders. Natuurlijk moest er aandacht worden besteed aan de zaken die nu eenmaal op een ALV 
thuishoren, zoals de financiële stand van zaken van de club en de begroting voor volgend jaar. 
In de notulen (die volgen nog) staan hierover de details. 

Bestuurswissel 
  In het bestuur is een wisseling opgetreden. Omdat Rob verhuist naar de andere kant van het 
land, heeft hij besloten zijn taak als voorzitter neer te leggen. Janneke neemt het van hem over. 
Rob werd uiteraard bedankt voor zijn jarenlange inzet voor de club. Maar een echt afscheid is 
het gelukkig niet, want hij blijft gewoon lid van de club en ook voor de evenementencommissie 
gewoon in touw. We hoeven hem dus zeker niet te missen! 

 

 
Kennis quiz 
  Er is best een en ander veranderd de laatste 
tijd op duikgebied en middels een quiz werd 
onze kennis daarvan getest. Mooie manier om 
nieuwe begrippen te doen indalen. Het zal 
niemand verbazen dat Patrick het slimste 
duikertje van de klas bleek. Gefeliciteerd!! En 
dus mocht hij een heuse DTE-beker mee naar 
huis nemen. Nu al een uniek collectors-item! 

   
 
 
 

 
De DTE Website 
  Ook was er tijd voor de presentatie van de vernieuwde website. Die is overzichtelijker en 
makkelijker in gebruik. Ook op telefoons zou het beter navigeren moeten zijn. En: er is het vaste 
voornemen om vaker en meer nieuws online te brengen. Check dus regelmatig hier, voor het 
laatste DTE-nieuws. En mocht je zelf een nieuwtje hebben, schroom vooral niet er een stukje 
over te schrijven! Of meld je via pr@duikteameindhoven.nl 
 
 
 
 
 

Patrick wordt gelauwerd voor zijn overwinning 

mailto:pr@duikteameindhoven.nl


Brainstorm over ledenwerving 
En er was ruimte voor een brainstorm. Want 
hoe zorgen we ervoor dat er nog meer duikers 
onze toffe club weten te vinden? Nou, daar 
blijken onze leden best ideeën over te hebben. 
In groepen werd daar over nagedacht en over 
gediscussieerd. Het was fantastisch om te 
merken wat voor een enthousiasme en energie 
daarbij vrijkwam. 
 
  Na al  het vergader, gepraat, gequiz en 
geklets, waren de meeste duikers dorstig. En 
dus eindigde de avond zoals ze meestal doen 
bij DTE: met een biertje aan de bar. Het was 
mooi! 

 

Duikteam Eindhoven is AVG-proof 
  Ieder jaar bedenkt de NOB of overheid wel iets waar “iets mee gedaan moet worden”. In het 
verleden hebben we Arbowetgeving, zwembadtoezicht, ISO-normen, et cetera zien passeren. 
Dit jaar was de privacy aan de beurt.   

  De afgelopen maanden is er achter de schermen hard gewerkt om de vereniging up to date te 
krijgen met de nieuwe Europese privacywetgeving, de AVG. Gelukkig heeft de NOB dit proces 
goed begeleid. 

Wat is er zoal veranderd? 

  Vooral een boel dingen waar je als het goed is niets van merkt en niets van ziet. Zo is er een 
zogenaamd verwerkingsregister opgesteld, zodat we precies kunnen verantwoorden welke 
gegevens we verzamelen en waarom. Er wordt flink gesneden in het archief, de gegevens van 
(oud-)leden die we bewaren. En zijn contracten afgesloten met andere organisaties die 
gegevens van ons kunnen inzien (denk bijvoorbeeld aan het bedrijf dat onze website host), om 
maar wat zaken te noemen. 

  Er zijn ook zaken waar je wel wat van zult merken: voor een aantal zaken hebben we de 
expliciete toestemming nodig van leden, om hun gegevens te kunnen blijven gebruiken. Voor 
het goed laten functioneren van de website bijvoorbeeld. Daarover hebben alle leden een aparte 
mail gehad. En we hebben een privacyverklaring op onze website gezet. 
  En tenslotte blijft de AVG-wetgeving altijd een work in progress. Ook in de toekomst blijft het 
juist verwerken van de gegevens van al onze leden een prioriteit. 

  Mocht je naar aanleiding van deze wetgeving of dit bericht vragen hebben, aarzel dan niet een 
van de bestuursleden aan te spreken. 

 

AH Sportactie  

Dit najaar heeft Duikteam Eindhoven voor het eerst meegedaan aan de AH Sportactie. Acht 

enthousiastelingen kwamen een proefduik maken bij ons.  

Geanimeerde discussie in groepjes 



In overleg met de instructeurs waren er twee avonden geselecteerd waarop proefduiken 

gemaakt konden worden. En die zaten allebei helemaal vol! Mooi om te zien dat er zoveel 

nieuwsgierigheid is naar onze mooie sport.  

Alle deelnemers waren ontzettend enthousiast en 

we kregen toffe recensies op de website van de 

sportactie. Een van de proefduikers schreef: 

“Eigenlijk was het net eens zo’n serieuze 

beslissing, maar het leek ons wel leuk onderwater 

ademen en een beetje rondzwemmen. (…) 

Eenmaal in het water bleek het ontzettend gaaf en 

we zijn aan het onderzoeken of we kunnen blijven 

duiken.” Hoe mooi is dat!  

Het had natuurlijk mooi geweest als het ook 

meteen acht nieuwe leden had opgeleverd, dat is 

niet gebeurd. Dat was nog een stap te vroeg. Maar 

we hebben er zéker acht ambassadeurs bij voor de sport én voor onze vereniging.  

Het waren twee heel gezellige avonden, waar we ons als club heel goed hebben neergezet. 

Iedereen die daar zijn steentje aan heeft bijgedragen: ontzettend bedankt! 

 

 

Het Nederlands Kampioenschap Onderwatervoetbal 

  Onderwatervoetbal is een nog piepjonge sport. Door razendsnel te reageren op de oproep tot 
deelname wist Jeroen niet minder dan 2 ploegen bijeen te krijgen en in te schrijven voor het 
eveneens jonge Nederlands kampioenschap in Lisse. En het resultaat mocht er zijn: Ons team 
‘Roze Badmuts’ heeft een werkelijk FAN-TAS-TISCH resultaat neergezet. De twee ploegen die 
meededen behaalden respectievelijk een tweede en een vierde plaats. 
  Henry, Wesley, Suzanne en Gerwin vormden samen een team. Net als Marten, Thijs, Charlotte 
en Jeroen. Carmen moest helaas geblesseerd verstek laten gaan (snik.. snik). In zwembad De 
Waterkanten namen de DTE’ers het op tegen de verschillende andere ploegen uit hun poules. 

 

 
 
 
 

Proefduiker in actie 

Alle DTE'ers in het water bij de kruisfinale 



  Dat werd serieus aangepakt: een tribune met supporters aan één kant van het zwembad, een 
groot scherm aan de andere kant waar alle wedstrijden op te volgen waren door de camera’s 
onder water. En een commentator die met zijn neus op de badrand zo goed mogelijk verslag 
deed van wat hij zag. En waar er bij onze spelers zelf van tevoren enige twijfels waren over hun 
onderwatervoetbalkunsten, bleken die volledig onterecht: ze werden eerste en tweede in hun 
poule! 

  Dat had tot gevolg dat de twee DTE-ploegen elkaar troffen in de kruisfinale, wat wel voor enige 
hilariteit zorgde in het zwembad. De commentator merkte tijdens de wedstrijd op dat “die 
Eindhovenaren zeiden wel voor de lol te komen, maar ze gaan er toch behoorlijk fanatiek op!” 

 
  Team Henry, Wesley, Suzanne en Gerwin 
schopte het tot de finale. Team Marten, Thijs, 
Charlotte en Jeroen speelde de kleine finale. 
Het leidde tot een tweede en vierde plek, een 
schitterend resultaat. Aqua Delfia uit Delft ging 
er met de titel vandoor. 

  Delft is dus ook de locatie waar het NK 
Onderwatervoetbal volgend jaar wordt 
gehouden. Waar ongetwijfeld opnieuw een 
DTE-team aan mee zal doen. 

Als je dat leuk lijkt: elke laatste woensdag van de maand trainen de onderwatervoetballers in het 
zwembad en aansluiten mag natuurlijk altijd!   

 
 
DTE op de Noordzee 
 
  Zeven leden van Duikteam Eindhoven een lang weekend op de Noordzee, dat was het plan 
van 27 t/m 30 september 2018. Helaas leek het weer roet in het eten te gaan gooien en al in het 
weekend ervoor begon de discussie over windsterktes, golfhoogtes en andere parameters die 
zouden bepalen of we we konden gaan en zo ja, wanneer.  

  Vrijdagochtend was er dan toch het 
verlossende woord van schipper Hans: we 
schepen vrijdagavond in, vertrekken 
zaterdagochtend vroeg en met een beetje geluk 
kunnen we zondagochtend ook nog net een 
duikje meepakken, voordat het echt te 
gek wordt met de golven. 

  Dat laten we ons geen twee keer zeggen 
natuurlijk en vrijdagmiddag togen zes leden 
richting IJmuiden om ’s avonds in te schepen. 
Organisator Patrick, samen met Edward en 
wrakduik-specialty cursisten Henri en Wesley en 
Michel en Bart in de veegwagen. Pierre moest 

helaas verstek laten gaan. 

De ploeg die de tweede plaats binnensleepte 

Er is geen weerman meer nodig voor de 
weersvoorspelling 



  

  Aan boord bleken van de Lamlash-crew ook 
Mark, Jackie, Jan, Thea en Wil van de partij. 
Hans en Peter waren er als schippers bij en 
andere Hans was puur voor de lol mee. De 
vrijdagavond gezellig kennisgemaakt en niet te 
laat de kooi in want afvaart was voor 8:00 uur.      

  Zaterdagochtend bleek een prachtige ochtend. 
Het zonnetje scheen volop en de wind viel erg 
mee. Rond 10:30 uur waren we dan ook bij de 
eerste duiklocatie: De Bridon Widgeon. Een mooi 
begroeid wrak van ongeveer 28 meter lang. 
Patrick kreeg de mooie taak om het anker weg te 
leggen, samen met Wil. Voor Henri en Wesley 

werd dit de eerste Noordzeeduik. Na een dikke drie kwartier werd de stroming dusdanig dat we 
besloten een eind aan de duik te maken, maar dat was zeker niet uit verveling. Wat een hoop 
vis en natuurlijk ongelooflijk veel anjelieren. Iedereen was enthousiast over de mooie duik en het 
uitbundige leven. 

  Van de Breydon werd de tocht hervat 
richting de Vinca Gorthon. Dit 166 meter 
lange vrachtschip is in 1987 van stapel 
gelopen om in 1988 te zinken als gevolg van 
een schuivende lading in wat ruwer weer.  

Omdat het gezonken was boven op een 
gasleiding is nog een poging gedaan het 
schip te bergen door het eerst in stukken te 
zagen. De bergingspoging is uiteindelijk 
gestaakt na een dodelijk ongeval met een 
beroepsduiker tijdens de berging. Gevolg is 
wel dat het nu in mootjes op de bodem ligt, 
met de berg- en zaagkettingen er nog naast. 

  Aangekomen op het wrak was het wederom Patrick die het anker mocht wegleggen. Dat ging 
niet geheel vlekkeloos, maar uiteindelijk lag de Lamlash dan toch vast (aan de gasleiding…).     

 



Ook hier weer een prachtige duik. Afgezien van een doorgesneden gidslijn verliep de duik ook 
hier goed. Zowel Wesley als Henri hebben hier hun tweede wrakduik gemaakt en dat ging 
uitstekend. Zelfs de doorgesneden gidslijn kon Wesley niet van de wijs brengen. Echt geweldig.    

De avond en nacht werden doorgebracht bij dit wrak, zodat er 
de volgende ochtend weer op gedoken kon worden. Maar niet 
nadat Mark ons een geweldige hutspot met klapstuk had 
voorgeschoteld naar aanleiding van het Leidens Ontzet. 

  Ik moet eerlijk toegeven dat de avond daarna niet meer zo 
lang geduurd heeft voor ondergetekende. Maar dat lag niet 
aan de hutspot. 

  Zondagochtend om 11:00 uur was het tij weer rijp voor nog 
een laatste duik. Nadat de experts vanaf 8:00 uur wat angstig 
naar de golven hadden gekeken, hebben we uiteindelijk 
besloten dat ze ruim onder de meter zaten en er dus veilig 
gedoken kon worden.  

Het was een heerlijk ontspannen duikje, zeker nu het iets 
duidelijker was, waar we op dit 160 meter lange monster nu 
eigenlijk aan het duiken waren. Het schip ligt op haar 
bakboord op 33 meter diepte, wat overigen betekent dat 
stuurboord op ongeveer 10 meter diepte ligt.  

Het ruim is zo ongelooflijk groot dat je echt geneigd bent er 
even in te zwemmen, wat Mark en Edward dan ook gedaan 
hebben in een poging een stukje te bergen. Helaas bleek de 
Vinca niets te willen prijsgeven, volgende keer beter. 

  Helaas was dat ook meteen de laatste duik en begon de ongeveer 4 uur durende terugvaart 
naar IJmuiden. De voorspelling was dusdanig dat er geen sprake was van nog een extra duik, 
maar de frituurpan maakte veel goed. 

  Pierre kon er deze trip niet bij zijn, maar men 
was hem nog niet vergeten, getuige 
bijgevoegde foto. Kennelijk was de 
liftconstructie de vorige trip door Pierre 
geïnspecteerd en had men deze keer 
voorzorgsmaatregelen getroffen. Woorden zijn 
verder overbodig, lijkt me.  

  Patrick verdient nog een heel dik compliment 
voor het organiseren en het volharden in de 
overtuiging dat er gewoon gevaren kan 
worden. Dit heeft deze heerlijke tocht toch 
weer mogelijk gemaakt. 

Ook voor komend seizoen staat er alweer een duikweekend op de Noordzee op de planning!  

Bart. 

Koken voor een weeshuis 

Pierre is berucht en beroemd op de Lamlash 



Een duikreis naar Egypte  

Niet zo lang geleden maakte een groepje DTE’ers een duikreis naar Marsa Alam, Egypte. 
Thomas schreef het volgende verslag. 
 
Ik had er zin in en ik vond het ook wel een beetje spannend. Niet zozeer het duiken maar dat ik 
in mijn eentje naar Schiphol moest en daar onze groep moest zien te vinden. De anderen reden 
namelijk samen in een busje. Het nadeel van je als 9e deelnemer inschrijven. Schiphol is best 
groot maar gelukkig zijn er mobiele telefoons! 

We hebben een supergroep (Wesley, Henri, Geke, Ingrid, Roy, 
Gerwin, Marten, Marco en ik). We gaan met een taxi naar 
Marsa Shagra, waar we 5 huisjes gehuurd hebben. Ik heb mijn 
eigen huisje. Het voordeel van je als 9e deelnemer inschrijven.  

De bezigheden voor deze week zijn heel overzichtelijk: eten, 
relaxen, duiken. Niet altijd in dezelfde volgorde. We zien van 
alles want het water is kraakhelder. Het zicht is prima; ik heb 
de hele week mijn lamp niet nodig gehad. Het meeste indruk 
maken de 6 zeeschildpadden en natuurlijk de 4 dolfijnen. 
Schitterend!!! Maar ook het koraal is heel mooi.  

Ik heb af en toe het gevoel dat ik in een natuurdocumentaire 
van de BBC zwem. Ik wist niet dat er zoveel verschillende 
kleuren koraal zijn. Verdere waarnemingen: blauwe 
pijlstaartrog, gele pijlstaartrog, gemaskerde koffervis, 
trompetvis, regenboogvis, murene, koraalduivel, trekkervis (met grote tanden), citroenvisjes en 
een joekel van een tweekleppig schelpdier (tridacna). Gelukkig wisten Marco en Gerwin alle 
namen. We zien alle dieren van heel dichtbij.  

We duiken vanaf de kant en vanaf het water. Dan gaan we met een zodiac, een opblaasboot 
met een motor. We zijn ook nog met een grotere boot naar Nemo-city geweest. Deze duikstek 
zit vol met anemonen en daar tussenin zwemmen nemovissen, ook wel bekend als 
clownsvissen. Ook hebben we een grotduik gedaan en een wrak gezien. Heel interessant was 
een vindplaats van fossielen op het strand. Je kon ze alleen fotograferen want ze zaten in de 
rotsen vast. 
 

We hadden ook nog een 
kleine champagne-party 
want Geke heeft in Marsa 
Alam haar 1000e!!! duik 
gemaakt. Het was een 
fantastische duikvakantie 
met allemaal leuke mensen/ 

Thomas. 

 

 



Natuurlijk ging Sint Nicolaas niet ongemerkt aan ons zwembad voorbij 

Het was toch wat, Sint bij het zwembad!  
 
Ja, het is al weer even gelee,  
Maar ook dit jaar was Sint bij DTE  
Groot boek met onze namen meegebracht  
En uiteraard aan pepernoten een karrevracht  
 
Natuurlijk waren er veel DTE-kinders over wie hij wat te zeggen had  
Wat een verhalen, jongens het was me wat  
De onderwatervoetballers kregen natuurlijk de loftrompet  
En ook voor Patrick en Pierre was er een letter van banket  
 

 
 
Van banket?! Nee natuurlijk niet: van chocolade!  
(Maar anders rijmt het niet, dat had je vast al geraden)  
Ook voor Anne Marie en Robbert, die gaan trouwen moet je weten,  
Dat was Sinterklaas heus niet vergeten.  
 
En aan Simon, Geke, Marco en Wim werden wat woorden gericht,  
Ook voor hen was er een gedicht  
Én dreef er natuurlijk een letter in het bad,  
Dat hoort bij de traditie, dus dan doe je dat!  
 
De pepernoten waren nog lang niet op, toen Sint alweer moest gaan,  
En wij nog één keer voor hem gingen staan  
Hopelijk zien we hem volgend jaar weer,  

Maar voor nu duiken we eerst even in de kerstsfeer 😊   

 
 
Janneke.  
 
 
  



Wist U Dat….  

 Onze twee onderwatervoetbalteams, bij eerste deelname, op het Nederlands 
kampioenschap de tweede en vierde plaats hebben bemachtigd? 

 
 Dat er plannen zijn om volgend jaar kampioen te worden? 

 
 Twee van onze leden samen in het huwelijksbootje stappen? 

 
 Dat de aanzoek hiervoor verwerkt was op de kaft van het proefschrift van de bruidegom? 

 
 Dat de bruid dit pas na het verbale aanzoek ontcijferd heeft? 

 
 Henk van de Vorst weer komt zwemmen bij DTE? 

 
 We er een nieuw lid bij hebben, die ons verkozen heeft boven een andere vereniging in 

Eindhoven? 
 

 We met z'n allen 1,1 jaar ouder zijn geworden? 
 

 Patrick graag ankert aan een gasleiding?  
 

 De Lamlash speciale bordjes in het leven heeft geroepen om onze Pierre met zijn 
tengels van de duiklift af te laten blijven?  

 
 Thijs zich graag bij het winnende team aansluit, ongeacht bij welk team hij is begonnen? 

 
 DTE de verkoop van skippyballen in Eindhoven tot recordhoogte heeft gebracht?  

 

 De uitspraak hierboven volledig ongefundeerd is?  
 

 Patrick zijn couscous graag nogal kruidig eet? 
 

 Henry dit jaar zijn honderdste duik heeft gemaakt?  
 

 En Geke haar duizendste?  
 

 Het record voor snelste fleswissel voortaan op naam van Marten staat?  
 

 Onze vereniging dit jaar 40 jaar bestaat?  
 

 DTE het levenslicht zag op 19 februari 1979? 
 

 

 
 



 

Vooruitblik naar het nieuwe jaar 

 

Komend jaar gaan we weer heel erg veel leuke activiteiten organiseren. Met voorop 

natuurlijk het DTE lustrum! We bestaan dit jaar immers veertig jaar! De speciale 

Lustrumcommissie is al druk bezig. Wat en hoe en wanneer dat feestjes gaat opleveren, 

hoor je later. Maar het wordt zeker weten hartstikke leuk! 

 

Ook komen er een aantal leuke specialisaties aan! Zoals volgelaatsmasker: Charlotte en Marten 

gaan deze specialisatie organiseren. Tijdens deze specialisatie leer je de verschillende maskers 

kennen en er op een plezierige en veilige manier mee duiken. De specialisatie is toegankelijk 

voor duikers met een 2* brevet of hoger, enige ervaring met nachtduiken en …Een 

volgelaatsmasker geeft de mogelijkheid om onderwater te kunnen praten.. dus let voortaan op 

met wie je het water instapt.  

Patrick heeft het plan opgevat om een aantal DTE’ers op sleeptouw te nemen om te gaan 

ijsduiken. In Duitsland welteverstaan, want met die Nederlandse winters weet je het maar nooit. 

(Met die Duitse misschien ook niet, maar dan kun je in ieder geval andermans winter de schuld 

geven…)  

Nu we nog in het zwembad bezig zijn, hebben Michiel en Jelena het initiatief genomen om onze 

technische skills wat op te vijzelen: ze geven drie workshops horizontale ligging, vinslagen en 

opstijgingen. Fijn! Gaan we straks weer helemaal voorbereid het buitenwater in.  

Ook vast voor in je agenda: de Algemene Leden Vergadering: de ALV. Dit jaar is die op dinsdag 

12 februari. Een officiële uitnodiging volgt nog, maar dan heeft u het vast genoteerd.  

En natuurlijk komen er ook komend jaar 

weer ontelbaar heerlijke duiken, fijne 

woensdagavonden, duikweekenden, 

duikzondagen aan. Er zijn alweer 

plannen voor duikvakanties in Egypte 

en weekenden op de Noordzee. Zal de 

DTE-app weer overstromen met mooie 

foto’s, verhalen en nieuwe plannen.  

We hopen dat je erbij bent!  

 

Peter en Janneke.  


