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Met de compressor van Duikteam Zeeland mag alleen gevuld worden vóór en dóór de eigen
DTZ-leden volgens de meest recente versie van het ‘DTZ vulreglement’, opgesteld door de
materiaalcommissaris, in overleg met de nitrox-commissie en vastgesteld door het bestuur,
met inachtneming van Artikel 7d van de Statuten.
Gevuld wordt volgens de ‘DTZ vulinstructie perslucht’ of de ‘DTZ vulinstructie nitrox’,
eveneens opgesteld door de materiaalcommissaris, in overleg met de nitrox-commissie en
vastgesteld door het bestuur.
Een lid van Duikteam Zeeland mag alleen vullen als hij/zij
1. is opgeleid door de materiaalcommissaris
2. ook vult voor de mede DTZ-leden; hij/zij kan daarvoor door een medelid gevraagd worden
en maakt zelf zo tijdig mogelijk (liefst een dag tevoren) via DTZ-mail of DTZ-groepsapp
bekend wanneer hij/zij gaat vullen
3. uiterlijk 1 juli 2017 in het bezit is van Nitrox-basis
4. alleen vult met nitrox als hij/zij-zelf én de ontvanger (én evt. zijn/haar gemachtigd
medelid) in bezit is van Nitrox-basis
5. dit reglement volgt en voor akkoord heeft ondertekend.
Na (een) vulling(en) met nitrox parafeert de ontvanger (of het gemachtigde medelid, naam
vermelden bij opmerkingen) voor een ontvangst conform dit vulreglement.
Een ontvanger is zelf verantwoordelijk voor een geldige keuring van zijn/haar eigen
duikfles(sen), inbegrepen een juiste kraan-fles combinatie, en het zuurstofpercentage van
de (verrijkte) perslucht in zijn/haar duikfles op de duikstek.
Als een vuller een onregelmatigheid aan een duikfles constateert, mag hij/zij weigeren de
betreffende fles te vullen.
Voor de vullers zijn 20 sleutels beschikbaar, die door de materiaalcommissaris verstrekt
worden op volgorde van aanvraag. Aan het eind van elk kalenderjaar worden sleutelgebruik
en –verdeling door het bestuur geëvalueerd en bijgesteld.

Voorzieningen in de compressorruimte
1.
De materiaalcommissaris draagt zorg voor het dagelijks onderhoud van de
compressor(ruimte) als het tijdig vernieuwen van het filter, legen van het
verzamelreservoir voor het condensaat en het wisselen van de zuurstofcilinders.
2.
De materiaalcommissaris zorgt voor een exemplaar van dit ‘DTZ vulreglement’, de ‘DTZ
vulinstructie perslucht’ en de ‘DTZ vulinstructie nitrox’ op het prikbord.
3.
Ten behoeve van het registreren van de vullingen zorgt de materiaalcommissaris voor een
‘DTZ gebruikerslogboek (nitrox) vulinstallatie’.
4.
Ten behoeve van het vullen met nitrox is een O2-analyser beschikbaar en maakt de materiaalcommissaris voor op het prikbord een lijst met alle DTZ-leden in het bezit van Nitrox-basis.
Een ontvanger/gemachtigde van/voor nitrox die (nog) niet op de lijst voorkomt, dient zijn
Nitrox-basis brevet te tonen aan de vuller.
Namens het bestuur, de materiaalcommissaris
E materiaalcommissaris@duikteamzeeland.nl / T 06 1003 0932
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Voor akkoord met het DTZ vulreglement d.d. 25 oktober 2016, de vullers:

Erik de Been

Betty vd Berg

Henk Bethlem

Marco Collignon

Peter de Groot

Marjon Jobse

Yolanda de Jong

Leon Joosse

Bert Kögeler

Roel vd Mast

Rob Plasse

Marian Roos

Christiaan Sauer

Frans Spoor

Ronald Stadhouders

Ronald Sturm

Erik Veerhoek

Harm Verbeek

Boudewijn Weenink

Mario de Wever

Vastgesteld in het bestuur 25 oktober 2016,

2 (2)

