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Nieuwsbrief 04 - Duikteam Dusky mei 2016 
 
Beste Dusky-leden,  
 
Het duikseizoen 2016 is inmiddels al weer volop gestart en er zijn al een aantal mooie duiken 
gemaakt.  Het water wordt inmiddels langzaam warmer en er staan weer volop activiteiten op het 
programma. 
 
13 mei tot 15 mei – Kautenbach 
Op dit jaarlijks terugkerend evenement verblijft Duikteam Dusky op camping in Kautenbach 
(Luxemburg). Voor dit gezellige evenement zijn alle Dusky leden en vrienden uitgenodigd. Uiteraard 
wordt een tijdens het weekeinde weer de barbecue aangestoken. Aanmeldingen voor dit evenement 
kan via dusky.nl. 
 
29 mei – Bootduik met ms Helga 
Op 29 mei gaan we weer aan boord van de MS Helga.  Er zullen die dag twee duiken op de 
Grevelingen gemaakt worden op plaatsen waar je van de kant af normaliter niet kunnen komen. 
Opstapplaats is de haven van Den Osse waar we om 09:30 verzamelen en aan boord gaan. Neem 2 
flessen mee want tussen de duiken in komen we niet meer aan wal.  Voor dit evenement wordt zoals 
gebruikelijk een eigen bijdrage gevraagd van €  10,- .  Aanmelden via de duikcoaches. 
 
03 juli – BBQ duik 

Op zondag 03 juli zal er na de duik bij Zoetersbout een BBQ georganiseerd worden.  Duikers en niet-

duikers zijn van harte uitgenodigd om onder het genot van een hapje en een drankje de duik (en 

andere zaken) na te bespreken. Eigen bijdrage voor dit evenement €  10,-.  Wel zelf zorgen voor je 

eigen drankje !   Aanmelden via de duikcoach. 

 

Nachtduiken tijdens de zomer 

Tijdens de zomervakantie zullen er weer regelmatig nachtduiken gemaakt gaan worden. De 1e 

nachtduik vindt plaats op vrijdag 15 juli aan de Bergse Diepsluis. Meld je aan bij de duikcoach ! 

 
Bezoek aan de decompressiekamer 
Op zondagavond 20 maart 2016 hebben leden van Duikteam Dusky een bezoek gebracht aan de 
decompressiekamer in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Na uitleg door een verpleegkundige 
hebben de leden een droge duik gemaakt naar 20 meter; een heel bijzondere ervaring. Fotos van dit 
leerzame evenement vindt je op onze website.  
 
Jaarlijkse Duikkeuring  
Door een ernstige ziekte geveld is duikarts Dr. Claassens helaas niet meer beschikbaar voor de 
sportkeuringen van onze leden.  Daarnaast is er tijdens de laatste ALV besloten om de vergoeding 
van deze keuring door Dusky te laten vervallen, omdat veel verzekeringen deze keuring vergoeden. 
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Alternatieve adressen voor een duikkeuring zijn: 

 Kymo 
Maaike de Kroon 
Epelenberg 20 – 4817 CM BredaTelefonische afspraak na 19.00 hr op 06-18.51.10.92 
Website: duikarts@scubahealth.nl 
Kosten 1e keuring bedragen €  85,- kosten 2e keuring (binnen 13 maanden) €  75,- 
Op de website van Kyomo staat een vragenlijst. 

 

 Stichting Fit2Dive 
Frank Tofield 
Atalanta 34 – 5121 MS Rijen 
Telefonische afspraak op 06-43.72.67.95 

 Website: info@fit2dive.nl 
 Kosten €  90,- per keuring 
 
Geslaagd jeugdkamp 2016 
Het jeugdteam kijkt terug op een zeer gezellig en zonnig jeugdkamp. Van donderdag 5 mei tot en met 
zondag 8 mei werd de jeugd beziggehouden met onder meer levend stratego, het zieke dorp, een 
stormbaan, de schatzoektocht en de jongens tegen de meisjes. Daarnaast ontstond er een spontaan 
watergevecht en zijn er vlotten gebouwd bij het meer. Momenteel is het jeugdteam druk bezig met 
het uitzoeken van alle foto’s en het maken van een ‘aftermovie’. Wanneer deze beschikbaar zijn vind 
je ze natuurlijk op www.dusky.nl. De tijdens het kamp gevonden voorwerpen worden meegebracht 
naar de eerstvolgende training, die plaatsvindt op vrijdag 20 mei 2016. 13 mei zijn de trainers 
namelijk afwezig en gaat de jeugdtraining niet door. 
 
Alhoewel de vakantie voor de meeste van ons nog wel even op zich laat wachten willen wij als 

bestuur jullie toch alvast een fijne en ontspannen vakantie toewensen.  Duik veilig !  

 

 

Met vriendelijke groet,  
Het bestuur  
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