
 

 
 
 
 
    
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DUIKTEAM   DUSKY 
        

Jaargang 27  -  Nr. 136                   
Maart 2014   
KvK Breda: 282724 
 

Plaatsing wil niet altijd  
zeggen dat de redactie  
het met de inhoud eens is.  
 

Redactie: 
Petra Luites 
Sabina van ‘t Hooft 
 

Lay-out: 
Petra Luites, Hank 
Sabina van ’t Hooft, Rijsbergen 
 

Volgende uitgave: Juni 2014  
Stukjes inleveren vóór 1 Juni 

 
 

 

 
Met in dit clubblad onder meer: 

 

 
 
02 Mijn eerste jaar zit er bijna op 
03 Nieuwjaarsduik 2014 
06 Clubkampioenschappen 
09 De duikers van Dusky 
09 Paas- en appelflappenduik 
11 Biologie weekeinde 5…7 September 2014   
12 Lieve allemaal     
17 Nieuwe leden en opzeggingen 
18 Carnavalstraining jeugd 
19 Prikbordfoto 
21 Dusky jaarkalender 
24  Belangrijke adressen 
 
 

 



2 
 

Mijn eerste jaar zit er bijna op 
 
Wat gaat de tijd snel. Mijn eerste jaar als voorzitter zit 
er bijna op. 26 Maart is er weer de jaarlijkse 
jaarvergadering van de club en ik hoop dat de 
opkomst groot zal zijn. Eén keer per jaar krijg je als lid 
de kans om je uit te spreken over beleidszaken en 
welke koers en wordt gevaren. Het is net als met de 
verkiezingen, wie niet komt heeft achteraf geen recht 
om te zeuren. En dat zou jammer zijn. Als je niet kunt 
komen dan kun je ook altijd iemand machtigen. 
Terugkijkend op het afgelopen jaar zijn er altijd dingen die je niet voorziet als 
voorzitter of die de volgende keer beter of anders kunnen of moeten. Maar 
over het algemeen ben ik best tevreden met de resultaten die zijn geboekt. 
Vooral de jeugd is dit jaar erg gegroeid en zijn ze heel goed samen bezig. 24 
februari zijn we met alle teamhoofden weer bij elkaar geweest om het 
afgelopen jaar met elkaar te bespreken en de plannen voor 2014. Tijdens de 
jaarvergadering zullen de plannen van 2014 met de leden worden gedeeld. 2 
keer per jaar komen wij met de teamhoofden bij elkaar en dat is altijd heel 
zinvol. Iedereen hoort van elkaar wat de plannen zijn en waar we elkaar 
kunnen ondersteunen. Want heel veel teams werken regelmatig met elkaar 
samen. En tijdens zo’n bespreking hoor je vaak goede ideeën van elkaar. En 
kunnen er afspraken gemaakt worden tussen de verschillende teams. 
Niet alleen binnen Dusky hebben we regelmatig overleg. Ook met de federatie 
waar alle niet commerciële zwemverenigingen van Breda bij zijn aangesloten, 
hebben we regelmatig overleg. Tenslotte bereik je meer bij Optisport en de 
gemeente als groep dan als klein clubje. Vooral nu gemeentes graag op alles 
willen bezuinigen en de subsidie kraan langzaam dicht wordt gedraaid. Ik wil 
afsluiten met de wens dat ik veel mensen mag begroeten tijdens de 
jaarvergadering en iedereen een goed en veilig duikseizoen.  
 
 

 
Met vriendelijke groet, 
Marie-José de Jong 
Voorzitter Duikteam Dusky 
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Nieuwjaarsduik 2014 
Door: Jan Vermeeren – duikcoach 

 
Zondag morgen rond de klok van tien zijn we begonnen met 
de tent op te bouwen, samen met het evenemententeam en 
een paar vrijwilligers. Toen de tent recht stond zijn Johan 
Marijnissen en Jan Vermeeren in het water gegaan, om de 
opdrachten op te hangen voor de nieuwjaarsduikers. 
 

 Inmiddels zijn de leden van Dusky al aangekomen bij de Galderse meren. We 
hebben elkaar allemaal het beste toegewenst. Rond de klok van 12 uur zijn 
we een briefing gaan houden en hebben we gezegd wat ze moesten doen. Er 
waren wel mensen die op de site van Dusky hadden gekeken en die wisten 
dat ze leitje mee moesten brengen voor de opdrachten.  
 
We waren met 
16 Duikers. 
Remco van ’t 
Hooft en Jan 
Vreugde 
hadden de 
opdracht goed 
en die was, 
welkom in het 
nieuwe duik 
seizoen.  Zet 
de koers terug 
naar de kant, 
de uitkomst van de sommen was 2014.  
 
Er waren ook weer een aantal zwemmers die in het water zijn gegaan net als 
de vorige jaren. Het evenemententeam had ook weer goed gezorgd net als de 
andere jaren, bedankt. 
 
Om half twee heeft de voorzitter een toespraak gehouden en iedereen een 
gelukkig Nieuwjaar toegewenst, de vrijwilligers en de sponsors bedankt. 
Daarna werd het beeldje uitgereikt door Hans Vleugels. De winnaar was Jan 
Vermeeren met 30 Duiken. 
Tweede was Jan Vreugde met 28 duiken, omdat Jan Vermeeren het beeldje al 
had ging het naar Jan Vreugde, Proficiat Jan. 
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Na de prijs uitreiking hebben we het nieuwe beeldje laten zien, de duiker. Daar 
kan in de volgende jaren weer om gestreden worden.  
Mensen met een oud beeldje, kunnen ook mee strijden voor een nieuw 
beeldje. Laat de strijd maar beginnen. 

 
Voor dit jaar zijn er weer wat andere duikstekken gepland, tot dan. 
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Clubkampioenschappen 
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De duikers van Dusky 
Door: Jan Vermeeren – duikcoach 

 
In het voorjaar als het water weer rond de 12 graden is 
verwachten wij de Sepia’s. Daarom zouden we graag een 
aantal tentjes  van Wilgen takken gaan plaatsen, en een 
paar tentjes van beton ijzer. De wilgen takken hebben we 
al.  
 
We verwachten dat de Sepia’s er met deze temperaturen al begin Mei al zijn. 
Het is mogelijk dat we dan nog wat verschuiven met de duikplaatsen. Maar dat 
laten we op tijd weten. 
 
We hebben een datum geprikt, 6 april bij de Bergsche Diepsluis. We 
verzamelen om 10 uur, deze dag is ook een clubduik, dus dit combineren we. 
Wie tijd en zin heeft is van harte welkom.  
 

 

Paasduik en appelflappenduik 
Door: Hans Vleugels – duikcoach 

 
Zoals gebruikelijk komt ook dit jaar de paashaas weer langs 
tijdens de traditionele paasduik van Dusky.  Dit jaar zal deze 
duik plaats vinden bij de bekende duikstek bij Zoetersbout 
waar we om 10:00 hr zullen verzamelen.  Geef je aub ruim 
van te voren op, zodat de Paashaas voor voldoende 
voorraad kan zorgen.  Zoals gebruikelijk aanmelden via 
duikcoaches ! 

 
Op zondag 04 mei zal er bij Goese Sas gedoken gaan worden.  Vanwege het 
tij verzamelen we om 12:00. Na afloop zullen er appelflappen genuttigd 
worden.  Ook hier is het zaak om je van te voren aan te melden zodat er 
voldoende proviand kan worden ingeslagen. 
 
Zoals reeds vaak gememoreerd is het van het grootste belang om je van te 
voren aan te melden voor onze clubduiken.  In het afgelopen jaar is het 
meerdere keren voor gekomen dat we op het laatste moment vanwege 
weersomstandigheden van duikstek veranderen.  In dat geval wordt je door de 
duikcoach gebeld. Dus als we niet weten dat je komt, kunnen we je ook niet 
bellen en heb je kans dat je alleen aan de dijk staat ! 
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Biologie weekeinde 05…07 

september 2014 
Door;:Hans Vleugels  
 

In het verleden heeft duikteam Dusky een aantal keren 
een Biologie weekeinde georganiseerd waarbij de duiken 
in Oosterschelde of Grevelingen ondersteund werd door 
een aantal enthousiaste biologen.  Zoals aangekondigd 
tijdens de Nieuwjaarsborrel/duik zal ook dit jaar weer een 
biologieweekeinde georganiseerd worden en wel van vrijdag 05 september tot 
en met zondag 07 september. 
 
Dit weekeinde zal geheel in het teken staan van het duiken, er is dus geen 
alternatief programma voor niet duikers !  Het biologie weekeinde (duiken en 
lezingen) zal dit keer begeleid worden door Peter van Bragt. Peter verzorgt het 
NOB Specialty Brevet Onderwaterbiologie en is als zodanig bekend met de 
biodiversiteit en de ecologie van de Zeeuwse wateren.  
 
Het programma is redelijk vol en ziet er ruwweg als volgt uit: 
 
Vrijdag 05-09:  18:30 – ontvangst op recreatiepark Klaverwijde te Ellemeet 
   19:30 – welkomswoord en uitleg over het weekeinde 
   20:00 – 1e lezing door Peter 
   22:00 – vertrek voor nachtduik 
Zaterdag 06-09: 08:00 – ontbijt 
   09:00 – 2e lezing door Peter 
   10:00 – themaduik 
   12:30 – lunch 
14:00 – themaduik 
   17:00 – nabespreking duik en werken aan opdracht 
   19:00 – diner met aansluitend practicum 
Zondag 07-09: 08:00 – ontbijt 
   09:00 – 3e lezing door Peter 
   10:00 – 3e themaduik 
   13:00 – lunch en nabespreking 
   15:00 – afsluiting 
Van het programma kan afgeweken worden door weersinvloeden en getijden. 
 
Geïnteresseerden kunnen, als zij dat willen, het NOB Specialty Brevet 
Onderwater Biologie bij Peter halen tijdens het weekeinde. Men dient dan wel 
vooraf het cursusboek aan te schaffen en te bestuderen. Indien men hier 
interesse in heeft, dient dit vooraf aan gegeven te worden. 
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We verblijven op het recreatiepark Klaverweide te Ellemeet, waar we een 
groot onderkomen hebben gehuurd met 4-persoons slaapkamers, eetzaal, 
serre en een grootkeuken. Het eten en drinken wordt verzorgd door Arie de 
Jong en Lya Hazen.  Indien je speciale wensen voor het eten hebt 
(vegetarisch of dieet) wordt je verzocht dit vooraf aan te geven bij de 
duikcoaches, zodat Lya en Arie hier rekening mee kunnen houden bij het 
inkopen en het koken 
 
De kosten voor dit weekeinde (incl. cursus, eten en drinken) bedraagt slechts 
€  30,- voor volwassenen en € 20,- voor jeugdigen (< 18 jaar).  Opgeven kan 
uitsluitend via een email naar de duikcoaches.  Het aantal plaatsen is 
gelimiteerd, dus geef je zo snel mogelijk op; wie het eerst komt die het eerst 
maalt ! 
 
Indien er vragen of onduidelijkheden zijn kun je deze stellen bij een van de 
duikcoaches. 
 

 

Lieve allemaal, 
Door: Casper de Boer, Miriam de Leeuw en Janna van Vliet 

 
Zoals bekend staan wij, Miriam Casper en Janna al een 
tijdje niet meer aan de waterkant. En waar wij uit liefde voor 
de vereniging de jeugd en het trainersteam de touwtjes met 
de Dusky jeugd nog even hebben aangehouden, is nu de 
tijd gekomen om echt afscheid te nemen. Speciaal voor 
jullie allen hebben we alle drie een stukje geschreven 

 
Casper:  
 

Ik ben zo'n beetje geboren en getogen met Dusky en 
heb, na even tellen, de conclusie kunnen trekken dat 
ik voor de helft van mijn bestaan op deze wereld ook 
al Dusky jeugdtrainer ben. Mijn eerste kennismaking 
met Dusky was een jaar of 18 geleden. Nadat mijn 
broer (Marcel voor diegenen die hem nog kennen) en 
daarna mijn vader (opa Rob ) lid waren geworden 
besloot ik een tijd later ook maar eens mijn (toen nog) 
zaterdag ochtend actief te gaan zwemmen. In al die 
jaren heb ik een hoop trainers en kinderen voorbij zien 
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komen en een hele gezellige tijd gehad! Na eerst zelf alle ins en outs te leren 
van het snorkelen ben ik eerst een paar jaar “hulp” trainer geweest om 
uiteindelijk zelf training te gaan geven. Een paar jaar geleden heb ik een huis 
gekocht in Heerle omdat dat beter uit 
zou komen met mijn werk en omdat ik 
het eens tijd vond om op mij zelf te 
gaan wonen. Binnenkort verhuis ik hier 
officieel naar toe en is het helaas niet 
meer te doen om iedere week terug 
naar Breda te rijden.  

Terugkijkend op 
de tijd met de 
Dusky jeugd heb 
ik zoveel leuke herinneringen en verhalen 
overgehouden. En mijn vertrek is dan ook  niet 
makkelijk. Maar soms is het ook tijd om het “nieuwe” 
team een kans te geven. Bij deze zeg ik jullie allen 
gedag en uiteraard kom ik nog langs als ik in de buurt 
ben! 

 
 
 
Miriam:  
 
Net als Casper ben ik ruim mijn halve leven 
Dusky trainer geweest. Ooit ben ik als 
14jarige begonnen als hulpje, en dat is 
langzaam maar zeker uitgegroeid tot een van 

de leukste dingen 
die ik in mijn leven 
heb gedaan. Het 
contact met kinderen, 
de kampen, het 
slaaptekort, het verzinnen van 
opdrachten, het samenwerken met andere trainers, 
allemaal is het even leuk geweest. Inmiddels zijn 
veel van de trainers waarmee ik ben begonnen weer 
vertrokken; alleen Patrick en Casper zijn nog over. 
Na een flinke sabbatical is Michael ook weer 
teruggekeerd, maar wel in een iets wat andere rol. 
Intussen ben ik 30, en is kind 2.0 op komst. De 
laatste tijd heb ik heel veel last gehad van een 
chronische sinusinfectie, waardoor ik al een aantal 



14 
 

maanden niet langs de kant kon staan. Het zal nog wel even duren voor dat 
definitief is opgeklaard, en met alle andere veranderingen in ons leven was dit 
een goed moment om te stoppen, al vind ik het wel jammer dat zoiets stoms 
als een ontsteking de aanleiding moest zijn. Dusky heeft mij veel plezier in het 
leven gebracht, ik heb er zelfs m’n vriendje aan overgehouden, en daarmee 
ook weer kind 1.0 en 2.0. Het is leuk om het jeugdteam vanuit allerlei 
verschillende perspectieven te hebben meegemaakt. Eerst als hulpje, toen als 
volwaardig lid en later als ‘oude rot’. Ik heb heel veel vertrouwen in alle 
vrijwilligers die nu langs de kant staan. Zolang ze maar blijven bedenken dat 
we het allemaal doen om de kindjes plezier te bezorgen komt het goed, en ik 
weet zeker dat ze er zo naar kijken. Hun jeugdige enthousiasme is 
aanstekelijk, en ik hoop dat ze dat nog heel lang vast kunnen houden.  
Beste Dusky moment: Joh, ik heb er echt zo 
ontzettend schandalig veel, ik durf daar gewoon 
geen uitspraak over te doen. De herinnering aan 
de spooktochten is wel echt geweldig. Het werk 
was altijd schandalig veel, maar de lol bij zowel de 
trainers als de kinderen spatte er van af. En daar 
deden we het uiteindelijk toch voor  
 
Janna: 
 
 

Sja, 2013 was voor mij een erg bewogen jaar. 
Naast dat ik probeer af te studeren in de 
evenementenbranche (school werkt niet echt mee) 
werd ik ook nog eens mijn huis uit gezet wegens 
illegale onderhuur van mijn huisbaas, en dat vlak 
voor de kerst! Naast dat, hebben er meerdere 
factoren meegespeeld aan mijn besluit om in 
“Hillywood” te gaan wonen. Maar in het totaal, heb 
ik hier een leuke evenementen stage en woon ik 
heel gezellig samen 
met Robert Paul. 
Mijn school werkt 
nog steeds niet mee 
aan de officiële start 

van mijn stage, maar ik heb hier genoeg te 
doen, dat wel. 
 
Ik heb een paar van jullie al gedag kunnen zeggen tijdens mijn laatste les aan 
het eind van 2013, maar via deze weg bereik ik jullie allemaal! 
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Sinds (ongeveer) het zwembaduitje van 
2009 ben ik er bij gekomen, via Casper, 
als jeugdtrainster. En behalve dat dan 
wél ineens al je vrijdagavonden gratis 
worden weggenomen was dat 
ontzettend leuk. En zoals dat binnen 
een vrijwilligers vereniging gaat kun je 
je zo veel voor de vereniging inzetten 
als je wilt. Dus ik heb mijn grafische 
talenten toegepast op het oude logo 

en de vormgeving van het clubblad is 
weer wat meer “up to date”. Daarnaast heb ik ook al vrij 

vroeg als Patricks (toenmalige jeugdcoördinator) rechter hand kunnen helpen 
om vervolgens de taak van jeugdcoördinator samen met Pieter over te nemen. 
En ik kan je zeggen, dat werk is machtig mooi maar zeker ook machtig veel! 
Eind vorig seizoen hebben we dan ook afscheid moeten nemen van deze rol 
en hebben we nu een heel nieuw systeem. Eentje die het voor mij ook niet 
makkelijk gaat maken om nog mee te gaan op jeugdkamp als begeleiding. Ik 
weet dat ik dat aan heel veel jeugdleden heb beloofd, maar als ik niet meer 
actief aan de waterkant kan staan, is het jeugdkamp ook geen optie meer 
helaas. Anders hebben we straks meer trainers dan kinderen mee. En 
daarvoor is Pinksterkamp bedoelt uiteraard ;)  
 
Ook ik ga daarom dit “nieuwe team” zijn eigen ding laten doen. En me hier 
gezellig concentreren op stage, Robert Paul, het hoog houden van al mijn 
Bredase contacten en het verkennen van Hilversum. Ik sluit af met Carnaval, 
dus wanneer jullie dit lezen… Ik heb afgesloten met Carnaval en 
heeeeeeeeeel misschien kan ik tijdens jeugdkamp jullie nog een dagje 
opzoeken, maar dat hangt er echt even van af hoe het met mijn evenementen 
stage gaat, evenementen hebben namelijk geen “vakantie”. 
 
Ik heb ontzettend veel meegemaakt en geleerd van mijn tijd bij de Dusky 
jeugd, en kan deze iedereen aanraden!  Maar… met deze oostenwind 
(referentie Mary Poppins) zal ik jullie ook weer verlaten. Ik wens jullie allemaal 
ontzettend veel plezier, succes en geluk! 
 
Beste Dusky moment: Daarvan zijn er veel te veel!! Vooral alle jeugdkampen 
waren super! En alle jeugdleden zijn altijd geweldig en lief geweest, net zoals 

de trainers (op een paar donderstenen na), maar het 
waardevolste wat ik van Dusky meeneem is mijn 
samenwerking met Pieter Klomp. Pieter, nogmaals 
bedankt! Ik heb veel van je geleerd  
Liefs Janna 



16 
 

 



17 
 

Nieuwe leden en opzeggingen 
 

 
 
 
 

Nieuwe leden 
 
Amber van den Berg 12-2013  Junior 
Christie de Jong  12-2013  Junior 
Evi Voesenek   13-12-2013 Junior 
Derissa Damen  1-1-2014  Senior 
Bas den Hollander  1-1-2014  Junior 
Maikel Vreugde  1-1-2014  Senior 
Annemiek Backx  1-2-2014  Senior 
Yannick Dirven  1-2-2014  Senior 
Tim van Dongen  1-2-2014  Senior 
Daphne Vreugde  1-2-2014  Senior 
Roderick Wierckx  1-2-2014  Senior 
Rick van Poortvliet  1-2-2014  Senior 
Chayenne Mackenbach  1-2-2014  Junior 
Romee Paijc   1-2-2014  Junior 
Jennifer Hageraats  1-2-2014  Senior 
Ineke Oonincx   1-2-2014  Senior 
 
 
 
 
Opzeggingen 
 
Joan Versteeg   31-1-2014 Senior 
Yannick Dirven  31-4-2014 Senior 
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Carnavalstraining Jeugd 
Door: Rebecca Vermeer 

 
Vrijdag 28 februari was het 
weer zover, de jaarlijkse 
carnavalstraining! Omdat het 
vorig jaar zo’n succes was 
hebben we besloten om het 
weer zo aan te pakken. Helaas waren er wat 
problemen met de brug, waardoor niet gelijk het 
licht uit kon. Maar dat kon de pret absoluut niet 
drukken, want één voor één kwamen de mooi 
verklede kids van de duikplanken af met op de 
achtergrond de leukste carnavalsknallers!  
Na ongeveer een kwartier kon dan eindelijk de 
lichten uit en konden wij ons begeven naar de 
dansvloer. We hebben genoeg indianen 
gevangen; ganzen na gedaan; polonaises 
gelopen; en hoofd, knie en tenen aangeraakt. 

Tussen het dansen door is er veel met ballen overgegooid, onder water 
gezwommen, gesnorkeld en lekker gespeeld met iedereen.  
Namens de trainers en het evenementen team willen wij alle kids bedanken 
die er waren, en er waren er veel!! Zonder jullie was het nooit zo’n mooi 
feestje geworden!!  
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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 
        
        

Maart 2014 

4 Zwembad gesloten 20.30 van Sonsbeeck 

6 Bestuursvergadering 
  

21 
Vriendjes en vriendinnetjes 
training 20.15 de Wisselaar 

26 Jaarvergadering 
 

Nadere info volgt 

30 Snertduik Oostvoorne meer 11.00 
Slag 
Baardmannetje  

April 2014 

4 Introductiecursus Breda actief 20.15 de Wisselaar 

6 
Duik Wilgentakken plaatsen 
Oosterschelde 10.00 

Bergsche 
Diepsluis 

11 Introductiecursus Breda actief 20.15 de Wisselaar 

13 
Bootduik  MS Helga 
Grevelingen 9.00 Haven den Osse 

17 Bestuursvergadering 
  18 Introductiecursus Breda actief 20.15 de Wisselaar 

21 Duik Oosterschelde 10.00 Zoetersbout 

27 Duik Oosterschelde  8.00 St. Annaland 

Mei 2014 

4 Duik Oosterschelde Sepia’s 12.00 Zeelandbrug 

9 
Informatiebijeenkomst 
Jeugdkamp 20.15 de Wisselaar 

11 
Duik Wilgentakken 
Oosterschelde  Sepia’s 9.00 

Bergsche 
Diepsluis 

18 Duik Oosterschelde Sepia’s 11.00 Zeelandbrug 

22 Bestuursvergadering 
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25 Duik Grevelingen 10.00 Scharendijke 

29 t/m 1 Juni Jeugdkamp 
 

Nadere info volgt 

Juni 2014 

1 
Appelflappenduik 
Grevelingen  9.30 

Kerkweg / Den 
Osse 

6 t/m 9 Pinksterweekend  zie pag. 11 
 

Kautenbach 

8 Duik Oosterschelde 11.00 Burghsluis 

15 Duik Oosterschelde 11.30 Gorishoek 

22 Duik Oosterschelde 10.30 
Slurfje / Putti’s 
place 

26 Bestuursvergadering 
  27 Afzwemmen jeugd 20.15 de Wisselaar 

29 
Bootduik MS Helga 
Oosterschelde 9.30 Bruinisse 

Juli 2014 

4 Papa en mama training 20.15 de Wisselaar 

6 Duik Oosterschelde 9.00 De kleine stelle 

11 Nachtduik Oosterschelde 22.00 
Bergsche 
diepsluis 

13 Duik Oosterschelde 9.30 Irenehoeve 

18 Nachtduik Grevelingen 22.00 Scharendijke 

20 Duik Oosterschelde 9.30 
Anna 
jacobapolder 

25 Nachtduik Oosterschelde 22.00 Zoetersbout 

27 Duik Oosterschelde 10.30 Keetenweg 

30 Nachtduik Grevelingen 22.00 Kerkweg 

Augustus 2014 

3 Duik Grevelingen 10.00 Scharendijke 

6 Nachtduik Oosterschelde 22.00 Zeelandbrug 

10 Duik Oosterschelde 8.30 Stavenisse 

17 Mosselduik Oosterschelde 11.00 
Bergsche 
diepsluis 

24 Duik Oosterschelde 8.45 Tetjes 

31 Stromingsduik Oosterschelde 10.00 Vuilnisbelt 

September 2014 

5 t/m 7 Biologie weekend zie pag. 11 
 

Ellemeet 

10 Bestuursvergadering 
  14 Ondiepe duik Grevelingen 10.00 Kijkuitpolder 

21 Zoetwaterduik 
 

Nadere info volgt 

28 Duik Oosterschelde 11.00 Zuidbout 

Oktober 2014 

5 Duik Oosterschelde 12.00 Burghsluis 
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12 Duik Oosterschelde 11.00 
Gorishoek 
veenblokken 

19 Tompouzenduik Grevelingen 10.00 Den Osse 

23 Bestuursvergadering 
  26 Duik Oosterschelde 9.00 Goese sas 

November 2014 

2 Duik Oosterschelde 9.00 
Zeelandbrug 2e 
pijler 

9 Snertduik Oosterschelde 9.30 St. Annaland 

15 Jaarfeest 
 

Nadere info volgt 

December 2014 

4 Bestuursvergadering 
  Januari 2015 

    Februari 2015 
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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   
Hanny Jansen 
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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