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Helaas de vakantie is voorbij, of 

toch niet?  
 

De vakantie zit er voor de meeste mensen  weer op. Maar 
niet voor iedereen. Veel Duskyleden gaan dit jaar in 
september en oktober op duikvakantie. Zo gaat er in 
september een groepje naar Bonaire/Curaçao. Zij komen 10 
oktober terug, en dan ben ik een dag eerder met een 

groepje vertrokken naar Egypte. Als wij uit Egypte komen gaat er weer een 
andere groep naar Bonaire. Ik hoop in het volgende clubblad de reisverslagen 
te lezen. 
 
In de vakantie zijn de buitenduiken gewoon door gegaan. En wat ik begrepen 
heb zijn er verschillende leden die dit jaar voor het beeldje gaan (wie heeft de 
meeste clubduiken gemaakt). Ik denk dat het een spannende strijd gaat 
worden. Voor de uitslag moeten we wachten tot de nieuwjaarsreceptie. 
In september hebben we weer het biologieweekend. Een weekend waarin we 
veel zullen leren over het onderwaterleven in Zeeland. Ik heb er al 
verschillende mee gemaakt, en het 
blijft leerzaam en leuk.  
 
De vereniging heeft vele leuke 
activiteiten op het programma staan. 
Zo komt er het jaarlijkse 
zwembaduitje voor de jeugd en het 
jaarfeest voor alle leden. Ik kijk er al 
naar uit. Aan het einde van het jaar 
gaat er een groep Duskyleden naar 
de jaarlijkse reanimatie les zodat ze 
geoefend blijven. Deze leden krijgen 
rond oktober van mij een uitnodiging. 
 
Ik wil afsluiten met iedereen veel 
Dusky plezier te wensen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Marie-José de Jong 
Voorzitter Duikteam Dusky 
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Jeugdafdeling: nieuw seizoen 
Door: Michael Wesselink 

 
Na een succesvol seizoen 2013-2014 is het nieuwe 
seizoen (2014-2015) inmiddels begonnen. Het jeugdteam 
heeft – na een welverdiende zomervakantie - alle 
voorbereidingen voor de trainingen en komende 
activiteiten getroffen én de geslaagde jeugdleden 
zwemmen inmiddels in hun nieuwe trainingsgroep. 
 
Het jeugdteam kijkt met plezier terug op afgelopen seizoen waarin het aantal 
jeugdleden steeg van 44 naar 63. Daarnaast waren er verschillende 
activiteiten zoals het jaarfeest, zwembaduitje, jeugdkamp, 
clubkampioenschappen en speciale trainingen rondom sinterklaas en 
carnaval. Ook was er een enorme opkomst tijdens de papa- en mamatraining. 
De foto’s van alle activiteiten staan natuurlijk op onze website (www.dusky.nl) 
en facebook pagina (www.facebook.com/duikteamdusky). 
 
Ook voor dit seizoen staan er natuurlijk weer de nodige activiteiten gepland. 
Natuurlijk keert in mei 2015 het jeugdkamp terug. Deze keer gaan we naar de 
Hoge Rielen in België (Kasterlee). Aan het jeugdteam de taak om er net zo’n 
succesvol kamp van te maken als vorige keer. Het jeugdkamp van 2014 werd 
namelijk met een ruime 9,5 beoordeeld en spellen als levend stratego, het 
zieke dorp en weerwolven waren zeer populair, zo bleek uit de enquête. 
Daarnaast hebben we veel positieve reacties ontvangen op de aquabal en 
waterrat, waarmee de kinderen over het water konden lopen. Ook tijdens het 
kamp van 2015 hebben we weer zo’n bijzondere activiteit. Wat dat zal zijn 
verklappen we natuurlijk nog niet. 
 
Eerder dan het jeugdkamp zijn er al de volgende activiteiten: 

10 oktober 2014: Vriendjes- en vriendinnetjesdag 
Op deze avond mogen de jeugdleden een vriendje of vriendinnetje uitnodigen 
om een keer mee te trainen bij Duikteam Dusky. Maximaal 1 introducé per 
persoon. 

11 oktober 2014: Tongelreep 
Op zaterdag 11 oktober gaan we naar de Tongelreep in Eindhoven. We 
vertrekken om 9.00 uur vanaf Zwembad De Wisselaar en worden rond 18.15 
uur terugverwacht. Aanmelden kan via het inschrijfformulier wat de ouders per 
e-mail hebben ontvangen. Ook is een exemplaar op te vragen tijdens de 
training. De eigen bijdrage is 8 euro en het formulier kan worden ingeleverd bij 
Michael Wesselink of Iris de Jong. Inschrijven kan tot en met vrijdag 3 oktober. 

http://www.dusky.nl/
http://www.facebook.com/duikteamdusky
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15 november 2014: Jaarfeest 
Op zaterdag 15 november 2014 organiseert Duikteam Dusky haar jaarlijkse 
feest. Net zoals vorig jaar zijn ook alle jeugdleden van harte welkom. Het 
thema van het feest en de tijd & locatie worden binnenkort bekend gemaakt. 

28 november: Sinterklaastraining 
Om het bezoek van de goedheiligman aan Nederland te vieren heeft Duikteam 
Dusky een speciale Sinterklaastraining in petto. Deze training duurt éénmalig 
van 20.15 tot 21.45 uur. 

 

 

 
Mocht je naar aanleiding van dit stukje vragen hebben dan kun je de trainers 
aanspreken tijdens de vrijdagavondtraining of mailen naar jeugd@dusky.nl. 

 
 
 
 
 
 
 

  

mailto:jeugd@dusky.nl
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Mosselduik 2014 
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Nieuwe leden en opzeggingen 
 

 
 
Nieuwe leden 

 
Ed Conradi   1-4-2014  Senior 
Dennis Conradi  1-4-2014  Senior 
Freek van Gastel  1-4-2014  Junior 
Kim Klinkenberg  1-4-2014  Junior 
Jan Weernink   1-4-2014  Senior 
Mandy van der Zande 1-4-2014  Senior 
Isa Khoe    1-5-2014  Junior 
Arjen Hoogendoorn  1-5-2014  Senior 
Diane Vleugels  1-5-2014  Senior 
Sandra Vleugels  1-5-2014  Senior 
Fransje van Heiningen 1-5-2014  Senior 
Karlijn van de Ree  1-5-2014  Junior 
Corne van Peer  1-5-2014  Junior 
Anoek Snoeijs   1-5-2014  Senior 
Roy Hendriks   1-5-2014  Senior 
Darie van Dijk   1-5-2014  Junior 
Maarjte Bluekens  1-5-2014  Senior 
Merlijn Hoftijzer  1-5-2014  Senior 
Dylan de Bruijn  1-6-2014  Junior 
 
 

Opzeggingen 
 
Hanny Jansen   30-3-2014 Senior 
Anna Hoogland  31-5-2014 Junior 
Hiba Serroukh   31-5-2014 Junior 
Max Boot    30-6-2014 Senior 
Peter Verwijmeren  30-6-2014 Senior 
Ilse Luites   30-6-2014 Senior 
Madelon Bastiaansen 30-6-2014 Junior 
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Thomas Bastiaansen 30-6-2014 Junior 
Deike de Jong   30-6-2014 Junior 
Annemiek Backx  30-6-2014 Senior 
Tara Jansen    30-6-2014 Junior 
John Gool   30-6-2014 Senior 
Annemarie Gool  30-6-2014 Senior 
   
 

Biologieweekend 2014 
 

 
 
 

 
 

Lia en Arie 
 

Onze voortreffelijke koks 
van dit weekend! 

 

 
 
 
 
 

Na de nachtduik 
nog een lekker broodje 

frikandel of kroket 
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Voor de duik even uitleg over de opdracht van de bioloog 
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Benodigdheden voor de training, 

aanwezigheid begeleiding en pesten  
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 (bv. 2 stuks van 1 
kilo). 
 

Onze trainers geven graag meer 
informatie over de aanschaf van een 
loodgordel of andere snorkelspullen. Voor 
aanschaf kun je onder meer terecht bij 
Decathlon, RNG Diving, Total Diving of 
andere duikwinkels in de regio. Ook biedt 
de vereniging gebruikte brillen, snorkels 
en vinnen aan tegen een redelijke prijs. 
Meer informatie hierover is verkrijgbaar bij 
de jeugdtrainers. 
 
Tot slot wijzen we er graag op dat we 
jeugdleden vanaf een kwartier voor de 

training (20:00 uur) tot een kwartier na de training (21:30 uur) opvangen en 
begeleiden. We verzoeken ouders/verzorgers om hun kinderen niet te vroeg te 
brengen of (al) te laat op te halen omdat er dan geen begeleiding is.  

 Verder let het jeugdteam ook dit seizoen scherp op pesten en ongewenst 
gedrag tijdens de training en het omkleden. Wanneer je gepest wordt of er 
ruzie ontstaat geef dat dan gelijk aan bij de jeugdtrainers, zodat zij actie 
kunnen ondernemen. 
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Dusky feliciteert 

 
 
 
 
Henn Vrins met zijn 25 jarig Dusky jubileum 
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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 
        
        

September 2014 

5 t/m 7 Biologie weekend zie pag. 11 
 

Ellemeet 

10 Bestuursvergadering 
  13 Zoetwaterduik + BBQ 14.00 Nionplas 

21 Duik Grevelingen 10.00 Kijkuitpolder 

28 Duik Oosterschelde 11.00 Zuidbout 

Oktober 2014 

5 Duik Oosterschelde 12.00 Burghsluis 

10 
Vriendjes en vriendinnetjes 
training (Jeugd) 20.15 De Wisselaar 

11 Tongelreep (Jeugd) 9.00 De Wisselaar 

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 

28 Sinterklaastraining 20.15 De Wisselaar 

December 2014 

4 Bestuursvergadering 
  Januari 2015 

    Februari 2015 
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Maart 2015 

    April 2015 

    Mei 2015 

    Juni 2015 

    Juli 2015 

    Augustus 2015 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke adressen 
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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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