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Beste Duskyleden, 
 

Even voorstellen 
 
Vanaf afgelopen jaarvergadering  ben ik de nieuwe 
voorzitter van een vereniging waar ik met erg veel plezier 
naar toe ga. Het liefst twee keer per week als het werk 
het toe laat. Dat zorgt er dan ook gelijk voor dat de 
actieve leden mij allemaal wel zullen kennen. Maar voor diegene die nog geen 
idee hebben wie de nieuwe voorzitter is hier wat bijzonderheden.  
 
Mijn naam is Marie-José de Jong. Vorig jaar was ik 25 jaar lid van duikteam 
Dusky. Ik woon samen met mijn man Arie, dochter Iris (jeugd trainer) en zoon 
Bram. Ik werk bij stichting SOVAK  als persoonlijk begeleider voor mensen 
met een lichte verstandelijke beperking (LVG). 
 
 Binnen de vereniging ben ik jaren actief geweest in het redactie en lief en 
leed team. En verder konden ze mij altijd inzetten voor hand en span diensten. 
Graag wil ik mij inzetten voor de leden door vooral te luisteren naar wat er 
speelt en betrokkenheid te tonen. Ook wil ik mij sterk maken om meer leden 
actiever te krijgen binnen de vereniging. Tenslotte zijn WIJ allemaal de 
vereniging en niet alleen het bestuur of een klein groepje leden. Ik wil dat 
beslissingen die worden genomen draagvlak hebben binnen de club.  
 
Samenwerking is een sleutelwoord. Nu werken we nog veel op eilandjes i.p.v. 
samen. In de korte tijd dat ik nu rondloop als voorzitter valt het mij op dat veel 
leden dezelfde insteek hebben en dat maakt het alleen maar makkelijker en 
leuker. Ik hoor veel leuke enthousiaste ideeën en dat zorgt er voor dat de 
leden aangestoken worden door het virus en zin hebben om actief mee te 
doen. Alvast bedankt daarvoor allemaal. 
Graag zie ik de samenwerking tussen alle 
leden tegemoet. 
 
 Hou leuke ideeën of verbeterpunten niet voor 
jezelf, maar deel ze met mij zodat onze 
vereniging alleen maar beter en gezelliger kan 
worden.  
 

Met vriendelijke groet, 
 
Marie-José de Jong 
Voorzitter Duikteam Dusky 



3 
 

Diveclinics 
Door: Janna van Vliet 

 
1,8 en 15 maart zijn er door RnG Diving dive-clinics 
verzorgd voor de jongsten van onze jeugd tot en met de 
Dolfijnen, dat zijn dus de 7 tot en met de 12 jarigen.  
 
Het Dusky jeugdteam probeert zo in samenwerking 
onze jeugdleden aan het echte duiken te laten proeven.  
Iedere keer zijn deze dive-clinics een groot succes. Het 

heeft tot nu toe alleen nog maar geresulteerd in super enthousiaste 
jeugdleden en super trotse ouders, en dat was deze keer ook zeker niet 
anders! 
 
We hebben verschillende mailtjes ontvangen dat deze clinics zo leuk zijn 
bevonden, sommigen zelfs met vraag voor een herhaling. Wij zullen uiteraard 
ons uiterste best doen om van deze dive-clinics een jaarlijkse traditie te 
maken. Toch zal het voorlopig bij jaarlijks blijven en niet veranderen naar 
wekelijks ;P  

 

Nemo 33 
Door: Marie-José de Jong 
 
 

Zondag 24 maart gingen we met een groep van 19 
personen richting Brussel om een diepe duik te maken 
van max. 35 meter. Zo milieu bewust als we zijn als 
natuurliefhebber hadden we bij grensovergang 
Hazeldonk afgesproken  om te carpoolen.  

 
De meeste van 
ons waren nog nooit bij Nemo geweest 
dus de verwachtingen waren hoog. 
Vooral de beloften dat het water een 
temperatuur van 33 graden zou hebben 
daar keek ik al erg naar uit. Toen we bij 
Nemo aan kwamen was het er al aardig 
druk. Alles gaat daar op tijd en ieder uur 
wordt er een groep duikers los gelaten 
om hun duikje te kunnen maken.  
 



4 
 

Als je naar België gaat voor een duikje weet je bijna al twee dingen zeker. De 
organisatie is op zijn Bels en tijdafspraken zijn er om maar wat mee te doen. O 
ja nog één, praat vooral geen Nederlands als je in het Waalse gedeelte woont. 
Maar de groep liet zich niet van de wijs brengen en de stemming was 
opperbest. Om 18.00 uur mochten we gaan duiken. Dat gaat met nogal wat in 
mijn ogen overbodige regeltjes, maar ja wij luisteren wel en doen dan gewoon 
wel ons eigen ding haha. Dat is zo leuk aan Dusky.  
 

Toe we in het zwembad 
aankwamen zagen we dat de 
groep die gelijk met ons het 
water in zou gaan wel uit 
zo'n 50 man bestond. We 
kregen het er al warm van. 
Want we hadden door de 
ramen van het restaurant 
gezien dat er erg veel 
luchtbellen vanuit de put naar 
boven kwamen door de 
hoeveelheid mensen. Ook 
had ik gehoord van een 
duiker die eerder gedoke n 
had dat het zicht door de 

luchtbellen bijna 0 was. We waren gewaarschuwd . Dusky zou Dusky niet zijn 
als wij ons geen plekje vooraan zouden weten te bemachtigen zodat we als 
eerste in de put zouden zijn. Eerst moesten we achter een kettinkje wachten 
op de vorige groep die nog in het water lag. Daarna mochten we 10 minuten in 
het water zwemmen ( geen idee wat het doel daar van was). Maar we konden 
dan in ieder geval even kijken met ons brilletje hoe het er een beetje uitzag. 
Het water was in ieder geval warm. Na die 10 minuten mochten we ons setje 
klaar maken ( en ja wij stonden weer vooraan) en mochten het water in. Het 
was eigenlijk de bedoeling dat je eerst van de 5 meter put naar de 10 zou 
gaan en daarna naar de 35 meter put. 
Maar zoals eerder gezegd Dusky zou 
Dusky niet zijn als we niet als eerste in 
de put zouden zitten. En we hebben 
het gehaald. Volgens mij zat heel de 
groep als een geoliede machine binnen 
2 minuten op de bodem van de put. 
Netjes zaten we aan de rand zodat 
iedereen goed en veilig kon zitten, 
liggen of hangen. Verder kun je 
eigenlijk niet zo veel doen daar. Henn 
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en Jan hebben nog wat foto's gemaakt als bewijs. Dat doen ze nl ook op de 
Mount Everest. 
 
 Na de put hebben we gedoken op 10 en 5 meter. Hier hebben we nog 
fanatiek gezwaaid door het raam naar onze fans in het restaurant. Jan 
Vreugde volgende keer wel zwaaien want dit ga je nog heel lang horen thuis. 
Onder de 5 meter plaat hadden ze grotjes gemaakt waar je in kon. Daar was 
ook een luchtbel zodat je nog iets tegen elkaar kon zeggen. Maar niet te lang 
want die lucht die daar hing was niet erg fris.  We hadden een uurtje om te 
duiken en dat hebben we ook vol gemaakt.  
 
Klappertandend 
heb ik mijn spullen 
weer terug gezet 
want de overgang 
van het warme 
water ( eigenlijk 
wel te warm) naar 
de temperatuur in 
het zwembad was 
wel heel groot. Ja 
sorry hoor, toch 
nog even zeuren 
over de kou . 
 
 Na het duiken 
hebben we nog 
even wat 
gedronken. 
Ondertussen was het al weer 20.00 uur. Snel terug naar Nederland en 
onderweg nog wat eten. En dat bracht ons weer bij de carpool plek.  
 
Voor wie nog meer wil weten over Nemo ga dan naar www.nemo33.com 
 

  
Nieuwe leden en opzeggingen 
 
m.i.v. 31 maart 2013 is Lorenzo Martens (junior) geen lid 
meer. 
 

 



6 
 

Duikteam Dusky doe-dag 
Door: Michael Wesselink 
 
De jaarlijkse doe-dag vindt dit jaar plaats op zondag 16 
juni 2013. Vanaf 10.00 uur wordt er gedoken bij de 
Galderse Meren. De duik wordt afgesloten met een 
barbecue. De eigen bijdrage voor deze barbecue is 5 
euro en kan terplekke worden betaald. 

 

Jelle Hoogland stopt als 

jeugdcoördinator 
Door: Michael Wessenlink 

 
Helaas kan Jelle Hoogland zijn functie als jeugdcoördinator 
van Duikteam Dusky niet combineren met zijn dagelijkse 
werkzaamheden. Daarom heeft hij besloten te stoppen. Tot 
aan de zomervakantie vullen Janna van Vliet, Pieter Klomp 

en Michael Wesselink deze functie samen in. Zij zijn bereikbaar via 
jeugdcoordinator@dusky.nl. Janna van Vliet is tijdens de jeugdtrainingen het 
eerste aanspreekpunt voor de ouders. 
 
Het bestuur van de vereniging gaat de komende tijd op zoek naar vervangers, 
waarbij het de bedoeling is om de taken van de jeugdcoördinator over 
meerdere personen te verdelen. Heb je interesse om het jeugdteam te komen 
versterken, dan kun je dit laten weten aan Michael Wesselink via 
m.wesselink@dusky.nl of 06-55342520. 
 
 

Snorkelvinnen gevraagd 
Door: Michael Wessenlink 

 
Heeft u nog snorkelvinnen in de kast liggen waar niets 
meer mee wordt gedaan? De jeugdafdeling kan deze 
goed gebruiken tijdens de snorkellessen. Met name kleine 
maten (tot maat 36/37) zijn gewenst. Wil je ze kwijt? Dan 
kun je ze afgeven bij de jeugdcoördinatoren.  
 
 
 
 

mailto:jeugdcoordinator@dusky.nl
mailto:m.wesselink@dusky.nl
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Jeugdledenvergadering 
Door: Janna van Vliet 

 

22 maart 2013 heeft er een jeugdleden vergadering 
plaatsgevonden in het zwembad de Wisselaar vlak voor de 
snorkeltraining van de jeugd. Het doel van deze vergadering 
was om ook een te horen wat onze jeugd allemaal heeft te 
vertellen. Ook kon er van deze mogelijkheid gebruik 
gemaakt worden om de nieuwe jeugdleden en hun ouders 

voor te bereiden op het Dusky Jeugdkamp. 
Er waren 22 jeugdleden aanwezig en de besproken onderwerpen zijn 
voornamelijk het: jeugdkamp de snorkellessen en, voor zover mogelijk, wat 
onze jeugd nou van Dusky in het totaal vindt. 
 
Nou over jeugdkamp hadden alle kinderen met jeugdkamp ervaring veel te 
vertellen, van wensen tot meer sportieve activiteiten tot nog meer weerwolven! 
En voor iedereen die hier onbekend mee was hebben we met z’n allen 
uitgelegd wat er nou allemaal gebeurt op het Dusky jeugdkamp. Het 
enthousiasme zat er in ieder geval al duidelijk in! 
 
Opvallend genoeg werd er naast het jeugdkamp en de lessen ook meer 
interesse getoond voor buiten snorkelen. En verder werd er natuurlijk 
gevraagd naar meer vrij zwemmen en minder inzwemmen, mja… dat laatste 
zien we nog niet zo snel gebeuren haha. 

 

Reanimatiecursus 
Door: Marie-José de Jong 

 
Wil jij leren hoe je moet 
reanimeren of wil je gebruik 
maken van de mogelijkheid om 
via Dusky je herhalingsles te 
volgen? 
 
 Laat het dan even weten via voorzitter@dusky.nl  
(dit geld ook voor die mensen die ieder jaar al 
via Dusky de herhalingsles volgen) 
 
Inschrijven kan tot 1 juli 2013. 
 

 

mailto:voorzitter@dusky.nl
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Snertduik 2013 
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Van de bestuurstafel 
Door: Marie-José de Jong 

 

Voordat ik voorzitter was wist ik eigenlijk ook niet precies 
wat het bestuur nu eigenlijk allemaal deed. Na een paar 
maanden kan ik zeggen dat het veel meer is dan iedereen 
denkt. Na de jaarvergadering is het nieuwe huishoudelijk 
reglement  aangepast en op de site gezet. Het 
aanmeldingsformulier is aangepast en nu ook via internet in 

te vullen en uit te printen (dank jullie wel Ruud en Remco van het webteam). 
Ondertussen hebben kinderen uit Breda 3 keer via Breda actief bij ons kunnen 
proef zwemmen. Er bleken twee keer zoveel kinderen te komen dan was 
afgesproken. Binnen twee dagen moesten er extra snorkelspullen en trainers 
geregeld worden, want wij vonden dat de kinderen niet de dupe hoefde te 
worden van een fout van Breda actief. Gelukkig is dit allemaal gelukt en 
hebben we weer een paar nieuwe jeugdleden erbij gekregen. 
 
Zoals iedereen heeft kunnen lezen is Jelle gestopt als jeugdcoördinator. Ik 
denk dat we allemaal onderschat hebben hoeveel werk een jeugdcoördinator 
met zich meebrengt. Petje af voor Pieter en Janna dat ze bereid zijn om tot de 
grote vakantie toch die kar nog even lager te willen trekken. Dat geeft toch 
maar weer aan hoe betrokken mensen zijn binnen de club. Michael 
ondersteunt hen vanuit het bestuur. Op dit moment zijn we op zoek naar hoe 
we het beste de functie van jeugdtrainer werkbaar kunnen maken. Het idee is 
om de functie op te splitsen. Eén persoon houd zich bezig met het vrijdag 
gebeuren: trainingen/trainers, contact ouders en brevertering. 
En één persoon coördineert de jaarlijkse activiteiten zoals: kamp, zwembad 
uitje, sinterklaas en carnavalszwemmen. Dus ….Iedereen die iets wil 
betekenen voor de jeugd en zin heeft om zich in te zetten, laat van je horen!!!! 
Hierbij wil ik ook graag een beroep doen op de ouders. Je hoeft geen lid te zijn 
om de vereniging te ondersteunen. 
 
Dat brengt ons ook op het volgende probleem. Na de vakantie stoppen 
Casper, Melanie en Lara als jeugdtrainers. Wij zijn dus dringend op zoek naar 
nieuwe jeugdtrainers. Lijkt het jouw wat om met leuke enthousiaste trainers 
samen te werken om de jeugd een leuke leerzame training te bezorgen neem 
dan contact op met één van de trainers of bestuursleden.  
 
Verder hebben we natuurlijk al weer de nodige clubduikjes kunnen maken als 
we niet bang zijn voor wat kouder water, zijn de duikkeuringen weer geweest 
net als een nat maar gezellig Pinksterweekend in Luxemburg. Tijdens 
Koninginnedag hebben Johan Luites, Ruud vd Berg en Jan Vermeren een 



11 
 

mooi visitekaartje afgegeven  in Terheijden. Zij zorgde voor de veiligheid  in 
het water tijdens fiets hem erin. 
 
Ik wil iedereen wijzen op de extra informatie die te zien is op internet. Zoals 
acties en het laatste nieuws. Ook kun je hier het clubblad digitaal lezen. In 
oktober zijn er weer reanimatie lessen (zie stukje clubblad). Ook nieuw in dit 
clubblad is een jaarkalende. Hierin staan alle bijzonderheden die al bekent 
zijn. Zo kun je al lezen dat het jaarfeest dit jaar op zaterdag 16 november is. 
Zet allemaal alvast in je agenda want het gaat een super feest worden heb ik 
gehoord van het evenementen team. I 

 

Jeugdleden reünie 
Door: Janna van Vliet 

 
Op de goede vrijdag 29 maart heeft Michael Wesselink, 
een van onze bestuursleden en tevens ook ex 
jeugdtrainer, een jeugdleden reünie opgezet. 

 
Over facebook heeft 
Michael, met behulp van 
andere jeugdtrainers, zoveel mogelijk oud 
Dusky jeugdleden weten te benaderen om ze 
nog eens de kans te geven snorkel les te 
krijgen en zien wat ze er nog van bakten en 
natuurlijk ook weer eens les te hebben van je 
favoriete trainer van toen. 
 
Niet iedereen die aanwezig was lag in het 
bad. Sommigen hebben ook fanatiek foto’s 

gemaakt of herinneringen opgehaald aan de bar.  
 
Sowieso hebben we 
met z’n allen 
herinneringen 
opgehaald aan de bar 
NA de training. Maar 
de reünie training is 
uiteraard eerst 
afgesloten met een 
flink fanatiek potje 
water rugby. En dat 
ging er hard aan toe! 
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Maar dat maakte 
dat biertje en die 
bitterbal erna 
weer extra 
verdiend!  
 
Kun je zelf nou 
ook nog heel wat 
oude Dusky jeugd 
jaartjes 
herinneren? Dan 
kun je wellicht je 
hersenen eens 
laten kraken over 
deze oud Dusky jeugdleden. Ik geef de eerste alvast cadeau, want dat is 

natuurlijk ons eigen Dusky erelid Rob de 
Boer, ofwel Opa Rob! 
 
Al met al was de Dusky jeugdleden reünie 
uiterst geslaagd en we hopen deze 
absoluut nog eens te herhalen! 
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Bootduik MS Helga 
Door:de duikcoach Hans Vleugels 

 

 
Op zondag 25 augustus maakt duikteam Dusky weer zijn 
jaarlijks bootduik met de MS Helga. Het is dit jaar de 
bedoeling dat we wederom 2 duiken maken; een op de 
Grevelingen en een op de Oosterschelde.  
 

Aangezien er geen vulapparatuur aan boord is, zul je dus 2 flessen of 1 
heeeele grote fles mee moeten nemen !   
 
We verzamelen om 9:15 in werkhaven van Bruinisse en vertrekken om 9:30. 
Wie niet op tijd is….. blijft achter!  Op de MS Helga is plaats voor circa 20 

duikers, dus schrijf je snel in. 
Dit kan tot uiterlijk 1 week van 
te voren, daarna zullen we 
anderen benaderen en zijn de 
plaatsen vergeven.   
 
De kosten voor dit evenement 
bedragen €  10,- voor 
duikende leden en €  20,- 
voor niet-leden.  Zoals 
gebruikelijk is het eerste 
drankje voor rekening van 
duikteam Dusky. 
 

 

Zoetwaterduik: De Spiegelplas 
Door: de duikcoach Hans Vleugels 

 

Op zondag 8 september hebben we weer de jaarlijkse 
zoetwaterduik op het programma staan.  We gaan dan 
duiken in de Spiegelplas nabij het dorpje Nederhorst den 
Berg.   
 
We worden bij het duiken begeleid door leden van het 
Twindiveteam dat deze stek op zijn duimpje kent.  Deze 
plas is vrij diep (tot 45 mtr) en heeft mede daardoor vaak helder water. De plas 
is ontstaan door turfwinning en later door zandwinning en is inmiddels een 
beschermd natuurgebied dat zeer geschikt is voor zwemmen en duiken. 
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In deze plas kun je een 
veelvoud van zoetwatervis 
aantreffen zoals baars, 
voorn, wolhandkrab, 
zoetwaterkreeft en snoek. 
Uiteraard moet je ook hier, 
net als in de Oosterschelde, 
een beetje geluk hebben.  
 
Omdat het best nog een 
eind rijden is en de 
parkeerplaats op warme 
dagen best druk kan zijn 
raden wij aan om zo veel 
mogelijk te carpoolen. 
Daarom willen duikcoaches graag weten wie er mee gaan zodat we een en 
ander op elkaar kunnen afstemmen.  Meldt je dus ruim van te voren aan ! 
 

 

 

Actie Optisport 
Door: Michael Wessenlink 

 

 

De eerste zonnestralen hebben zich eindelijk voorzichtig laten zien. Nog even 
en de trainingen lopen ten einde. De zomerstop komt in zicht. Speciaal voor 
alle leden van de Bredase sportverenigingen heeft Optisport Breda een leuke 
actie bedacht om deze zomer in conditie te blijven. 
  
Met de verenigingenactie van Optisport kun je van 1 mei t/m 31 augustus 
2013 voor slechts 49 euro onbeperkt zwemmen tijdens de recreatieve uren in 
de zwembaden Sonsbeeck, Wisselaar, Wolfslaar en het Weidebad én 
tennissen en squashen bij Racketcentrum Breda. Ook ontvang je tijdens deze 
periode 25% korting op de huur van een Indoor Soccer Court bij Breda Indoor 
Soccer. 
 
Aanschaf kan onder meer in de zwembaden Sonsbeeck en Wisselaar. Wel 
dien je in het bezit te zijn van een Optisport-pas. Heb je deze nog niet, dan 
kun je die (gelijktijdig) aanschaffen voor 7,50 euro. 
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Vriendjes & vriendinnetjes  
Door: Janna van Vliet 

 
5 april mochten al onze jeugdleden weer een vriendje of 

vriendinnetje meenemen naar de snorkel les om te laten 
zien hoe het bij Dusky allemaal gaat en wat je allemaal al 
geleerd hebt.  
Net zoals voorgaande keren was het uiteraard gezellig, 
druk en weer zeer geslaagd. 

 

Breda actief 
Door: Janna van Vliet 

 
Sjongejongejonge, deze Breda Actief was een erg drukke 
bedoeling! Door een klein foutje in de organisatie van 
Breda Actief hadden we ineens, in plaats van 12 tot 14 

kids, die wij hebben 
opgegeven aan te kunnen 
vanwege het aantal 
snorkelspullen en trainers, er 
ineens 35. Tadaaaaa! En toen hadden we ineens 
nog maar 2,5 dag om dat allemaal op te lossen. 
 
Gelukkig hebben de ex-jeugdcoördinatoren Janna 
en Pieter samen met het bestuur, met name 
Michael, een hoop recht kunnen trekken. Het 
heeft gewoon door kunnen gaan met  
extra ingezette trainers en nog een extra ritje naar 
de Decatlon in Antwerpen.  
 
“Breda Actief XL” hebben we erg succesvol af 

kunnen ronden. RnG diving heeft zelfs op de derde en laatste Breda Actief alle 
introducees van 10 jaar en ouder kort laten kennis maken met perslucht. 
Graag willen wij 
iedereen bedanken 
voor jullie inzet! Dus 
bij deze dankjewel 
Marie-José, Michael, 
Ronny, Miriam en 
Remco! 
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Dusky PR 
Door: Mariët Buron 

 
Tijdens de laatste jaarvergadering is er een nieuw team in het leven geroepen:  
het PR team. 
 
30 april de laatste konninginnedag,  heeft de eerste mooie pr activiteit al 
plaatsgevonden! De Dusky banner wapperde aan de hekken in de haven van 
Terheijden en heeft Duikteam Dusky zich van een mooie kant laten zien!! 

 
Zij hebben hun medewerking verleend  bij het Koninginnedagspektakel in de 
haven van Terheijden; Fiets um Erin. Deelnemers fietste over een balk in de 
haven van het ene ponton naar t andere, waar uiteraard nogal eens iemand 
met z’n tweewieler te water ging onder luid gelach van t publiek!  
 
Duikers Jan Vermeeren, 
Johan Luites en Ruud van de 
Berg zorgde dat de duikelaars 
weer heel aan de kant 
kwamen en de fiets weer 
boven water! 
Jongens bedankt, dit was een 
mooi staaltje PR werk! 
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Pinksterweekend Kautenbach 
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Website news 
Door: Remco van ‘t Hooft 

 
Al enige tijd is er een online ledenlijst, deze staat achter 
een beveiligd deel van de website. 
Deze informatie is nog niet compleet. Wij willen alle leden 
verzoeken hun mailadres kenbaar te maken door een mail 
te versturen naar webteam@dusky.nl 
Je krijgt hier een inlog code met wachtwoord voor terug.  

  
Met de code kan je dan online de ledenlijst raadplegen, ook alle jaarverslagen 
zijn dan beschikbaar en wie weet nog veel meer. 
  
Heb je nog idee-tjes of wellcht teksten foto’s en of filmpjes laat het ons 
weten!!! 

 

 

Dusky feliciteert 

 
Jan Vermeeren met zijn 500

e
 duik!! 

 

 
 

 
 

mailto:webteam@dusky.nl
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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 Locatie Verzamelen Opmerkingen 
        
        

Juni 2013 

30  Nuon plas 21:00 Nachtduik 

Juli 2013 

5 Bergse Diepsluis 21:00 Nachtduik 

12 Scharendijke 21:00 Nachtduik 

19 
Gemaal van 
Dreischor 21:00 Nachtduik 

Augustus 2013 

9 Bergse Diepsluis 21:00 Nachtduik 

18 Zuid Langeweg 10:00 Grevelingen 

25 
Werkhaven 
Bruinisse N.T.B. Bootduik MS Helga 

September 2013 

1 Koepeltje 10:00 Grevelingen 

8 Spiegelpolder 10:00 Vechtplassen 

15 Preekhilpolder 10:00 Grevelingen 

20,21, 
22 Ellemeet N.T.B. Duikweekeinde Ellemeet  

29 Ossehoek 10:00 Grevelingen 

Oktober 2013 

6 Zoetersbout 10:00 Mosselduik - Oosterschelde 

13 Bergse Diepsluis 10:00 Oosterschelde 

20 Strijenham 10:00 Oosterschelde 

27 Haven Scharendijke 10:00 Snertduik - Grevelingen 

November  2013 
16 Volgt  19.00 Jaarfeest jeugd 

  
20.15 Jaarfeest 
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Datum Locatie Verzamelen Opmerkingen 
        
        

December 2013 

Januari 2014 

5 Galderse meren N.T.B Nieuwjaarsduik 

Februari 2014 

Maart 2014 

April 2014 

Mei 2014 

 
 

Jaarfeest 16 November 
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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  
Jeugdcoördinator                              
Janna van Vliet Internet 
Pieter Klomp     www.dusky.nl 
Michael Wessenlink                     
 jeugdteam@dusky.nl   
             
Duikcoach buitenwater        
Hans Vleugels  06-47896520         
Jan Vermeeren 06-55187193  
Johan Marijnissen 06-22931670       
duikcoach@dusky.nl  
 
Duikcoach binnenwater 
Petra Luites 
trainingsteamwisselaar@dusky.nl  
Lex Hiense 
trainingsteamsonsbeeck@dusky.nl  
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