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Van de voorzitster  
 

Ik weet niet of jullie het ook zo ervaren, maar ik vind dat de 
tijd voorbij vliegt. We zitten weer aan het einde van 2014. 
Even  een momentje om nog een keer achterom te kijken. 
Als ik achterom kijk zie ik een vereniging die boven de 200 
leden telt. De jeugd heeft dit jaar een flinke groei 
doorgemaakt. De buitenduiken zijn heel goed bezocht en er 

was een echte wedstrijd om het beeldje gaande. Dat maakt mij als voorzitter 
stiekem toch wel een beetje trots. 
 
Ik ben blij dat er binnen de vereniging leden zijn die zich vrijwillig inzetten voor 
hun cluppie. Dat zorgt ervoor dat wij de contributie laag kunnen houden en 
leden betrokken zijn bij de club. Als jij dit nu leest en denkt: ‘ik heb nog tijd 
over en wil mij actief inzetten voor de club’, laat het dan weten! Alle hulp is 
welkom. Op verschillende vlakken kunnen wij nog hulp gebruiken. In het 
clubblad lezen wij verder nog verschillende stukjes over de activiteiten die aan 
het einde van het jaar nog hebben plaats gevonden. Ik hoop dat er ook weer 
leuke foto’s bij staan. 
 
Ik wil niet alleen achterom kijken maar zeker ook vooruit. Zoals altijd zal de 
eerste activiteit de nieuwjaars-duik/receptie zijn aan de Galderse Meren. 
Hopelijk komen jullie weer om te duiken of te proosten op een goed en veilig 
duik-/snorkeljaar. 
 
Zoals sommige al hebben opgemerkt heeft het logo van Dusky een moderne 
uitstraling gekregen en kan het weer jaren mee. Het logo is nu ook makkelijker 
om te gebruiken bij opdrukken. De jeugd heeft dat al gezien op de frisbees en 

er zijn stempels besteld om je logboek af te 
stempelen. De kaft van het clubblad zal volgende 
keer ook een nieuwe uitstraling krijgen. Nu hadden 
we net te weinig tijd om dat al in te voeren. Nog iets 
om naar uit te kijken . 
 
Ik wil afsluiten met iedereen fijne feestdagen te 
wensen en een feestelijke jaarwisseling namens het 
gehele bestuur. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Marie-José de Jong 
Voorzitter Duikteam Dusky 
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Zoetwaterduik Nionplas 
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Zwembaduitje tongelreep 

Eindhoven 2014 
Door: Jeugdtrainer Iris de Jong 

 
 

Zaterdag 11 oktober was het dan weer zover het 
jaarlijkse uitje naar zwembad de Tongelreep in 
Eindhoven! Dit jaar met een bijzonder goede opkomst 
van maar liefst 50 kinderen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Natuurlijk zijn er super leuke glijbanen. Hier een overzicht van de favoriete: 
 

1. Turbo tol 
38x werd er op deze glijbaan gestemd 
 

2. De snelle zwarte glijbaan 
8x wedt deze gekozen 
 

3. Familie glijbaan 
6 stemmen 
 

4. Gele lichtjes glijbaan 
5 stemmen 
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We hebben ook aan de kinderen gevraag wat was het leukste aan deze dag? 
Evi, Sterre & Isis vonden het leukst als ze werden overgooit door de trainers.  
Kaja & Roan vonden het super leuk om met elkaar de hele dag samen te 
spelen, en van de glijbanen af te gaan. 

 
Bij Levi ,Kaya, Wouter, Dana, Yuri & Jelle was het toch zeker zoveel mogelijk 
van de glijbanen af gaan. 
Kaydee & Djoni genoten 
van Lekker chillen in het 
stoombad. 
Cornee, Menno, Bianca & 
Melissa  vonden het leuk 
om Iris (hun trainster) te 
plagen. 
En Floris Vond het heel 
leuk om met Stan (leider 
evenemententeam) te 
stoeien. 
 
 
Verder werd door de 
kinderen aangegeven dat van de tol af gaan wel heel leuk was. En natuurlijk 
de gezelligheid met vrienden en vriendinnen. 
De trainers vonden het natuurlijk ook super gezellig en leuk om met de 
kinderen van de glijbaan af te gaan, met ze te stoeien, of gewoon gezellig te 
kletsen. Ik zelf ben nog 3 dagen lang herinnerd aan het uitje door de spierpijn 
in mijn nek, door de kinderen die erop hebben gezeten! Namens mezelf en het 
gehele jeugdteam, bedankt allemaal voor een zeer geslaagd uitje!!!!!  
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Egypte 
Door: Stella Vleugels 
 

En toen was het eindelijk zover!!! 
Reikhalzend naar uitgekeken en  op 
de groepsapp druk besproken 
onder het aftellen van de dagen, 
maar daar gingen we dan!! Op de 
app had de hele club Marie-José 
voorzien van tips en trucs die haar 
van haar verkoudheid moesten 
afhelpen (gelukt!)  zodat  de hele 
club op 9 oktober  in goede gezondheid aan de reis kon beginnen. 
 
Deze keer is het Arthur die het verste weg woont en dus komt hij mij ophalen 
in Amsterdam; ’t is een stukkie rijden naar Brussel, maar  soit!..  Vorige reizen 

waren gunstig voor ons met vertrek 
vanaf Schiphol zodat wij niet zo ver  
hoefden te reizen en de clubleden uit 
Breda eo  wèl, maar  deze keer is het 
eens omgedraaid. Dus broodjes en 
koffie  in de picknicktas en hop op 
weg.   De rest van het gezelschap 
reisde  gezamenlijk met een taxibusje 
vanaf het huis van Marie-José. In 
principe  prima geregeld, maar 

oeps…!  Arthur en ik waren al uitgebreid ingechecked toen het telefoontje 
kwam uit het taxibusje dat er een 
ongeluk op de weg was gebeurd en 
zij  in een heftige  file terecht waren 
gekomen. Met de aanwezige  
smartphones  in het busje  was een 
alternatieve route gezocht en met 
samengeknepen billen hoopte  
iedereen dat het vliegveld nog 
gehaald zou worden vóórdat de 
incheckbalie voor de vlucht zou 
sluiten…  pffew..! ’t was op het 
nippertje  maar ze hebben het gered! 
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De vlucht verliep  rustig en zowaar kregen we ook nog iets te eten; het eerste 
drankje was ook nog gratis –alléén  de frisdrank - en  daarna  wederom 
betalen voor iedere slok/hap.  Na landing in  Egypte eerst wederom  het 
bekende  visum-gedoe  en vervolgens tien minuutjes met de bus naar  het ons 
inmiddels bekende hotel ‘Marina Lodge’  waar wij werden opgewacht door het 
welkomst comité  Kees & Irena;  zij waren  al een paar dagen eerder 
aangekomen. Tuurlijk klopten de kamerreserveringen niet helemaal ;-(, dus 
helaas gedoe voor Jan in dit geval, maar zonder dat er bagage kwijtraakte 

zaten we dan uiteindelijk  
toch allemaal ’s avonds 
heerlijk aan tafel met een 
week Rode Zee-duiken in 
het vooruitzicht!!  
 
En mooie duiken hebben 
we gemaakt!!! Marie-José  
heeft een prachtig filmpje  
kunnen maken van de 
schildpad die we tegen 
kwamen en  die  bijna 
letterlijk in haar camera 
zwom. Van de ‘speciale ‘ 
dieren waar je op hoopt dat 

je ze tegenkomt waren er dus de schildpad(den), Eagle Rays en yess!!! 
dolfijnen rond de boot. Was er nog iemand die heeeeeeel in de verte een haai 
gezien had ??  Mooie  foto’s zijn er van de eitjes van de Spaanse Danseres, 
heel veel blue-spotted stingrays, zeer goed gecamoufleerde  krokodilvissen en 
steenvissen, de murenen lieten zich zien en zwommen zelfs hier en daar een 
stukje vrij, de Lion-fish zetten iedere stekel en vin uit wanneer ze statig en 
rustig van  A naar B zwommen 
zodat ook zij mooi op foto en 
film konden worden 
vastgelegd.  Pappagaaivissen,  
doktervissen, glasvissen, 
sepia, trompetvissen, 
zeenaaldjes  en (een favoriet!)   
naaktslakken, de clownvissen 
in hun annemonen, kortom de 
prachtigst gekleurde vissen in 
blauw warm water. Want warm 
was het water!! Kouder dan 26 
graden hebben we het niet 
gehad en ik heb zelfs 
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temperaturen van 29  graden op mijn computer gezien. Is dit nu de global 
warming waarover men spreekt?  
 
Omdat we met een relatief kleine 
club waren, deelden we de boot 
met anderen. Twee dagen hebben 
we een meute Belgen aan boord 
gehad. Met veel bombarie werd er  
door hen  ’s morgens  op de boot 
met tie-wraps hun vlag ‘gehesen’;  
een cartoon-schilpdad  met hun 
naam erop. Verder hadden ze het 
de hele dag heel erg druk met het 
op luide toon converseren in een 
taal die voor mij helemaal totaal 
niets meer met 
Nederland/Belgisch te maken had. Zelfs wanneer je ze direct aansprak en ze 
dus hun best deden om verstaanbaar te zijn had ik nog sterke behoefte aan 
ondertiteling. Misschien  
voor de gemiddelde Brabander nog te volgen, maar wat mij betreft ze hadden 
net zo goed Tjechisch kunnen spreken.  
 
De duikclub op zich was helaas een  miscommunicatie van het reisburo, ja 
toch? In ons hotel zit natuurlijk ‘Emperor Divers’. Edoch toen de  crisis 
toesloeg  is ‘Emperor ‘ eerst helemaal met kantoor en winkel vertrokken uit het 
hotel, maar  is inmiddels  met een  minimale bezetting  teruggekeerd. In de 
tussentijd had de duikschool ‘van de overkant’  de honeurs waargenomen. 

Blijkbaar was  het 
reisburo niet op de hoogte 
van de terugkeer van 
Emperor; dus in plaats 
van ’s morgens vanaf de 
ontbijttafel de boot op te 
lopen werden we 
opgehaald door een busje  
om daar  een enorme 
omweg af te leggen naar 
de  ‘overkant ‘  van het 
vaarwater waar we de 
boot vanaf ons hotel 
konden zien liggen. 
Toegegeven, de busjes 
waren van veel betere 



11 
 

kwaliteit dan die rampvoertuigen in Hurgada, en inderdaad de chauffeurs 
begrepen het principe van schakelen, maar een rotonde ga je natuurlijk niet 
drie kwart rond… Je komt aanrijden en gaat gewoon strak tegen het verkeer in  
de eerste linksaf, ja toch? Wanneer Diane dan af en toe een ritje terug naar 
het hotel met de Zodiac  wist te regelen was dat wel heel fijn!  Soit, afgezien 
van de busjes en  de eerste duikdag  (check-dive  op het huisrif gevolgd door 
kantduik)  hebben we  5  fantastische duikdagen vanaf de boot gehad.  
 
’s Avonds werd er in het hotel  fijn  buiten op terras een groepstafel gemaakt 
door / voor ons  om samen te  eten. Het eten  was nog steeds erg lekker 
maar we vonden het wel jammer dat de keuze uit toetjes een heel stuk minder 
was dan voorheen. Geen  tafel vol maar een kleine bak, dus rennen voor de 
chocolade !! Na het eten voor de liefhebbers nog koffie op het dakterras of een 
uitstapje naar de winkeltjes aan de ‘overkant’.   
 
Kortom, deze Egyptische  Dusky week was  bekend en vertrouwd,  maar toch 
weer heel speciaal!! Dank aan de organisatie (hulde!!)  en 
een  ieder die mee was en maakte dat het gezellig was..       
Ik meld me bij deze aan voor volgend jaar!! 
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Welke spullen heeft een jeugdlid 

nodig? 
Door: Michael Wesselink 

Wanneer jeugdleden langer dan twee maanden lid zijn van 
de vereniging is het verplicht dat ze over hun eigen 
snorkelspullen beschikken. Voor de jongste groepen zijn 
een bril, snorkel en vinnen voldoende. Voor de oudere 

groepen (dolfijnen, rangers en masters) is een loodgordel verplicht. Voor 
iedere 25 kilo lichaamsgewicht is 1 kilo lood aan een loodgordel benodigd. 
Voor de meeste jeugdleden is 2 kilo lood voldoende. Het is verstandig om het 
lood te verdelen over de loodgordel, bijvoorbeeld 2 stuks van 1 kilo. Onze 
trainers geven graag meer informatie over de aanschaf van een loodgordel of 
andere snorkelspullen. 

Daarnaast hebben we afgelopen tijd gemerkt dat kinderen met enige 
regelmaat hun spullen vergeten, kwijt raken of per ongeluk de verkeerde 
spullen mee naar huis nemen. We willen u daarom vragen om de spullen van 
uw kind(eren) goed te merken met watervaste stift óf een ander kenmerk aan 
te brengen. 

Nieuwjaarsduik & receptie 2015 
Door: Sabina van ‘t Hooft 

 
De Nieuwjaarsduik staat als eerste evenement op de 
agenda van 2014. Om 11.30 verzamelen we voor de 
Nieuwjaarsduik bij de Galderse meren. Duikers meld je 
aan bij de duikcoaches. 
 
Na deze duik is er 

aansluitend de welbekende 
nieuwjaarsreceptie. Zoals altijd voorzien 
van een hapje en een drankje.  Tijd om 
lekker op te warmen van de kou en 
gezellig met elkaar bij te kletsen.   
 
Naar alle waarschijnlijkheid zal traditie 
getrouw ook de voorzitter een woordje 
spreken. En zal de duiker met het meeste 
aantal clubduiken beloond worden door 
de duikcoaches.  
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De strijd om het beeldje 
Door: Marie-José de Jong 

 
9 november was de laatste 
clubduik van het seizoen. Dit 
jaar was de strijd los 
gebarsten om het nieuwe 
duikbeeldje. De duiker met 
de meeste clubduiken op zijn 
naam is de gelukkige bezitter van het beeldje. 
 
Ook al wilde sommige het niet toe geven, de 
meeste gingen er wel voor. Er werd de 
afgelopen maanden druk gerekend. Een 
vakantie werd er nog net niet voor afgezegd, 
maar werd wel in de berekeningen 
meegenomen. Voor sommige leden was het 
wel jammer dat de vakantieduikjes niet mee 
telde. Want dat had voor sommige net het 
verschil gemaakt.  
 
De strijd bij 
de dames 
was het 
grootst. Petra 
en Sabina 

hadden dit jaar even veel duiken gemaakt. 
Helaas voor Sabina kon ze vandaag niet 
duiken i.v.m. een oorontsteking. Dat is knap 
balen bij de laatste duik. Petra heeft heel 
het jaar met een natpak gedoken wat een 
hele prestatie is vind ik als koukleum.  Dus 
ze heeft het beeldje meer dan verdiend.  
 
Bij de mannen was volgens mij de strijd iets 
minder spannend, al lagen die ook erg dicht 
bij elkaar. Ruud v Oosterbos heeft bij de 
mannen de meeste duiken op zijn naam 
gezet. 
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De beeldjes worden zoals altijd 
tijdens de nieuwjaarsreceptie 
uitgereikt. En voor ieder die 
volgend seizoen mee wil 
strijden voor het volgende 
beeldje kan tijdens de 
Nieuwjaars duik zijn eerste 
duik maken voor het seizoen 
2015.   
 
Na de laatste duik van het 
seizoen is er altijd snert en zo 
ook vandaag. Het was een 
mooie dag, maar ook wat fris, 
dus de snert smaakte prima. Voor ieder die geen genoeg kan krijgen van het 
duiken en zich niet laat weerhouden door de temperatuur kan natuurlijk heel 
de winter door blijven duiken.  
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Nieuwe leden en opzeggingen 
 

 
 
Nieuwe leden 

 
Diana Daemen  1-7-2014  Senior 
Katja Kuijt   1-9-2014  Junior 
Patrick Hoogendoorn 1-9-2014  Senior 
Sterre Damen   1-9-2014  Junior 
Tim Vergroesen  1-9-2014  Junior 
Yuri Boender   1-9-2014  Junior 
Anuschka Boender  1-9-2014  Junior 
Simon Bossink   1-10-2014 Junior 
Aleida Maria van Gils 1-10-2014 Senior 
Evelien de Klerk  1-10-2014 Senior 
Marco Maes   1-10-2014 Senior 
Jolanda van Peer  1-10-2014 Senior 
Timothy de Wind  1-10-2014 Junior 
Lars Hoogenboom  1-10-2014 Junior 
Senne Pajic   1-11-2014 Junior 
Miles Verhees   1-11-2014 Junior 
Pablo Daniels   1-11-2014 Junior 
Sylvana Leijten  1-11-2014 Junior 
Maartje van Meer  1-11-2014 Junior 
Maxime Lawende  1-11-2014 Junior 
Tom Kerkmeester  1-12-2014 Junior 
Guus van Ham  1-12-2014 Junior 
Job van Ham   1-12-2014 Junior 
 

Opzeggingen 
 
Roy Hendriks   31-7-2014 Senior 
Anoes Lindeyer  31-8-2014 Senior 
Randy Coenraad   31-10-2014 Senior 
Charlene van Hooff  31-10-2014 Senior 
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Arjen Hoogendoorn  31-10-2014 Senior 
Fransje van Heijningen 31-10-2014 Senior 
Debby Stoop   31-10-2014 Senior 
Sebastiaan Wittenberg 31-10-2014 Senior 
Janna Vliet   31-10-2014 Senior 
Mariët Buron   30-11-2014 Senior 
Pascal Horvers  30-11-2014 Senior 
Sylvia Span   31-12-2014 Senior 
Dylan de Bruijn  31-12-2014 Junior 
  
 
 
 

Groeiend aantal jeugdleden 
Door: Michael Wesselink 

Het aantal jeugdleden is de afgelopen 1,5 jaar fors 
gestegen. Van 44 jeugdleden in augustus 2013 naar 74 
in november 2014. Om de kwaliteit van de lessen voor 
alle jeugdleden goed te houden zijn we op zoek naar 
enthousiaste jeugdtrainers, bij voorkeur met ervaring 
met snorkelen/duiken. Kent u iemand tussen de 18 en 
35 jaar die het leuk vindt om op vrijdagavond tussen 
20.15 en 21.15 uur les te geven aan onze jeugdleden tussen de 7 en 16 jaar 
of heeft u zelf interesse? Wij horen het graag! 

Daarnaast is het belangrijk dat meegebrachte introducés voortaan altijd vooraf 
worden aangemeld. Dat kan via jeugd@dusky.nl of een week voorafgaand 
aan de training bij Michael of (bij zijn afwezigheid) Iris. De trainers kunnen er 
dan voor zorgen dat de introducé goed wordt opgevangen en de juiste 
spullen/uitleg krijgt. Wanneer een meegebrachte introducé niet vooraf wordt  
aangemeld dan bestaat de kans dat hij/zij niet mee kan zwemmen. Dit kan 
onder meer het geval zijn bij te weinig beschikbare trainers of spullen en 
bijzondere trainingen. Verder dienen nieuwe leden / introducés minimaal 7 jaar 
oud te zijn en te beschikken over hun A- en B-diploma. Houd er daarnaast 
rekening mee dat Duikteam Dusky werkt met een groepssysteem gebaseerd 
op leeftijd. Meegebrachte introducés kunnen dus niet altijd meezwemmen in 
de trainingsgroep van uw zoon/dochter. 
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Jaarfeest jeugd  
Door: Sandra Jacobs 
 

Samen met Iris loop ik naar het parkeerterrein bij het 
station Prinsenbeek. Het is nog rustig. Een deel van de 
trainers zijn er al en we waren allemaal met bewondering 
aan het kijken hoe de kids zijn verkleed die aankwamen. Ik 
heb van alles gezien, 
een ruimtevaarder, 
bling bling dames en 

jongens en meisjes die erg heel sjiek 
uitzagen. De groep wordt in tweeën 
gedeeld en ik loop mee in de eerste groep 
en ik zie een treintje staan. We gaan met 
het treintje naar de feestlocatie en wat 
vonden de kids het leuk, voor mij was het 
ook een verrassing waar we terecht 
zouden komen.  
 
Als we bij Den Henk zijn aangekomen 
krijgen we allemaal een welkomstdrankje 
en dansen we op de muziek. Als de 2e 
groep ook is aangekomen worden we 
welkom geheten.  
 
We hebben met zijn alle heel wat 
afgedanst en we hebben ook een aantal spelletjes gedaan bijv. stoelendans 
en limbodans. Ook waren er een aantal prijzen te verdelen, voor de kleding 

werden er prijsjes uitgedeeld en wie 
het beste kon dansen. De 2 uur 
vliegen voorbij en voor ik het in de 
gaten kreeg stonden de ouders van 
de kids er al. 
 
Ik weet zeker dat ik kan zeggen 
namens heel het jeugdtrainers team 
dat dit een super feest was ik 
genoten. 
 
Alle kids bedankt voor het super 
feest. 
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Jaarfeest 

senioren  
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Sinterklaaszwemmen 
Door: Stan van Oosterbosch 
 

Vrijdag 28 november was het weer zover, de 
fantastische sinterklaastraining stond voor de deur! Dit 
jaar was het weer een ouderwets kinderfeest, want waar 
waren de senioren? Misschien waren ze onder de 
indruk van de sterke jeugd en durfde ze de  strijd niet 
aan te gaan? Voor volgend jaar wil ik ze alvast 
uitdagen! Iedereen is namelijk welkom bij deze 
geweldige combinatie-training. 

 
Terug naar de 
training zelf, er 
waren vier teams 
die onderling de 
strijd aan gingen. 
Je had team rood, 
blauw, wit en 
zwart. Ze moesten 
proberen om 
zoveel mogelijk 
punten te scoren 
bij ieder onderdeel. 
De vier onderdelen 
waren: Pietenoren, 

hierbij moesten de teams zo 
veel mogelijk kleine opdrachten 
uitvoeren binnen de tijd. 
Pepernoten duiken, de teams 
moesten zoveel mogelijk 
pepernoten opduiken en in een 
bak stoppen. De gezonken 
pakjesboot, er moesten zoveel 
mogelijk pakjes droog naar de 
overkant worden gebracht. De 
tekening van sinterklaas, de 
teams moesten zo veel mogelijk 
tekeningen vormen met de 
flexibeams in het water. 
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Het was een woeste strijd met veel inzet, tactiek en motivatie. Sinterklaas 
vertelde mij nog dat hij zo trots was op de Dusky jeugd. Hij zei dat iedereen 
zich goed had gedragen en dat er eigenlijk geen verliezers waren. Ik kan me 
daar helemaal bij aansluiten. Bij sport hoort winst en verlies maar uiteindelijk is 
iedere eerlijke sporter een winnaar. Gelukkig hebben we altijd nog de echte 
winnaars onder de winnaars en dat was dit keer team blauw! Gefeliciteerd!!  
Afsluiteind wil ik nog een paar mensen bedanken, Iris & Bart voor de 
organisatie, de trainers voor het begeleiden van de activiteiten en de kinderen 
voor hun geweldige inzet!  
 
 
 

 



28 
 

 

 
 
 



29 
 

Prikbordfoto 
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De Dusky jaarkalender 

 
Wekelijkse trainingen 
Dinsdag Snorkeltraining om 20.30 in het van 
Sonsbeeck zwembad 
Vrijdag Jeugdtraining om 20.15 en Snorkeltraining om 
21.15 in het zwembad de Wisselaar 
 
Iedere 1e dinsdag en vrijdag van de maand is het 
flessentraining  
 

Datum Omschrijving activiteit Verzamelen Locatie 
        
        

December 2014 

4 Bestuursvergadering 
  26 Zwembad gesloten   

Januari 2015 

4 Nieuwjaarsduik & receptie 11.30 Galderse meren 

Februari 2015 

17 Zwembad gesloten  
  Maart 2015 

29 Snertduik 
  April 2015 

    Mei 2015 

22 t/m 25 Pinksterweekend 
 

Kautenbach 

Juni 2015 

    Juli 2015 

18-7 t/m 28-8 Zwembad gesloten 
  Augustus 2015 

18-7 t/m 28-8 Zwembad gesloten 
  September 2015 

11 t/m 13 Duikweekend  Ellemeet 

Oktober 2015 

    

November 2015 

21 Jaarfeest Dusky   

December 2015 

25 Zwembad gesloten   
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Belangrijke adressen 
 
Voorzitter                Correspondentie adres 

Marie-José de Jong                     Duikteam Dusky    
voorzitter@dusky.nl                     Postbus 3914 
                         4800 DX  Breda 
Secretaris                                   informatie@dusky.nl   
Hans Vleugels 
secretaris@dusky.nl               Webteam             
                  webteam@dusky.nl   
Penningmeester                
Jan Ullings                              Evenementen 
penningmeester@dusky.nl          evenemententeam@dusky.nl  
        
Bestuurslid algemeen               Redactie 
Michael Wesselink        redactie@dusky.nl 
Ronny Hiense          
algemeenbestuurslid@dusky.nl   Lief en Leed    
                    liefenleedteam@dusky.nl  
Jeugdafdeling                              
Michael Wesselink Internet       
jeugd@dusky.nl   www.dusky.nl           
  
Duikcoach buitenwater    Bank 
Hans Vleugels  06-47896520  ABN AMRO       
Jan Vermeeren 06-55187193  NL48ABNA0520.9561.41 
Johan Marijnissen 06-22931670       
duikcoach@dusky.nl  
  
Duikcoach binnenwater 
Petra Luites 
trainingsteamwisselaar@dusky.nl  
Lex Hiense 
trainingsteamsonsbeeck@dusky.nl  
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