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Bijna vakantie 
 
Tijdens het schrijven van dit stukje heeft de jeugd net 
het jaarlijkse kamp achter de rug en staat het 
Pinsterweekend in Luxemburg voor de deur. Met het 
mooie weer in het vooruitzicht is het geen straf om te 
gaan. Hoe anders was dat vorig jaar toen het op 
zondag begon te regenen en we op maandag letterlijk 
weg spoelde omdat heel het veld onder water kwam te 
staan. Ach Pinksterweekend 2013 vergeten wij nooit 
meer en de verhalen worden na iedere keer vertellen 
steeds spectaculairder.  Hopelijk blink het Pinksterweekend dit jaar uit omdat 
de temperaturen hoog zijn. 
 
Johan Luites en Ruud v.d. Berg hebben onze club goed vertegenwoordigd 
tijdens “glij hem erin”. Dat was een evenement in Terheijden tijdens 
koningsdag. Onderaan een heling stonden ze klaar om mensen op te vangen 
die hulp nodig hadden. Bovenaan de heling was de naam Dusky voor 
iedereen goed te zien. Dat is pas reclame! 
 
Het was voor sommigen nog even wennen dat het clubblad nu digitaal te 
lezen is. Mocht het zo zijn dat je toch liever het boekje op papier leest geef dat 
dan door aan de redactie via een mailtje. 
 
Verder is er via Optisport weer een zomeractie waar je voor €45.- de maanden 
juni t/m aug. kunt zwemmen in alle drie de zwembaden in Breda. Als het goed 
is hebben jullie via een mail deze informatie ook gehad. Om gebruik te mogen 
maken van deze actie is het belangrijk dat je de brief uitprint en mee neemt 
naar het zwembad.  
 
Het is belangrijk dat we van iedereen een juiste mailadres hebben anders 
kunnen wij jullie niet op de hoogte houden van wat er speelt binnen Dusky. 
Het komt nogal eens voor dat mensen veranderen van mailadres en dat niet 
doorgeven. In de toekomst wordt er steeds meer gebruik gemaakt van digitale 
informatie verstrekking.  
 
De eerste bestuursvergadering hebben we ook weer achter de rug met onze 
nieuwe secretaris en wij zijn blij dat Hans deze taak op zich wilde nemen. 
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Ik wil afsluiten met iedereen een geweldige 
vakantie te wensen en ik zie iedereen graag weer 
terug na de vakantie of aan de dijk, want het 
duiken gaat gewoon door. 
 
 

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

 
 
 
 

Het seizoen is…. begonnen! 
Door: Anna Hoogland 

 
De eerste duik van het seizoen is weer begonnen, het was 
een grote gezelligheid ( en wat onduidelijkheid met het 
parkeren  ). 
 
Gelukkig kon ik dit bijwonen en heb ik veel foto’s gemaakt, 
er zijn er een paar verwerkt in dit berichtje maar voor de rest 

kan je me gewoon 
mailen, als je deze 
dag heb bijgewoond 
en graag alle foto’s 
zou willen zien. Nu 
vragen jullie je 
natuurlijk af waarom 
ik zoveel foto’s heb 
gemaakt?  
 
Nou ik moest een 
opdracht maken 
voor de 
fotovakschool en 
van deze foto’s hield 
mijn aanname of 
afwijzing af. Nou ik ben aangenomen!  Bedankt allemaal. 
 



4 
 

De duikers kleedde zich langzaam aan en gingen achter elkaar aan het water 
in, iedereen op verschillende manieren. 

        .  

 

De voorpret is ook zeker niet te 
missen! 
 

En na de duik was er natuurlijk 
heerlijke snert, roggebrood met spek, 
roggebrood met kaas en roggebrood 
met suiker, (natuurlijk vond ik die het 
lekkerst!)  Super gedaan allemaal, en 

voor vragen naar foto’s of als je een goede/goedkope fotograaf nodig hebt   
ben ik te bereiken via het mail adres: annaroosje@live.nl . 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

mailto:annaroosje@live.nl


5 
 

  



6 
 

 



7 
 

Diver Update Program 
Door: Henn Vrins 

 
De leden van duikteam Dusky gaan weer actief meters maken onderwater. De 
duikmaterialen zijn  
nagekeken en verkeren in een goede conditie net zoals onze leden. De 
universele vaardigheden  
kunnen door merendeel van onze leden goed uit gevoerd worden. Echter voor 
die leden die twijfelen  
of zij hun buddy in een probleem situatie goed kunnen helpen wil ik graag een 
helpende hand  
bieden.  
 
Ik ben sinds een paar jaar bezig met duikopleidingen voor onze junioren, deze 
GRATIS opleidingen  
krijgen steeds meer structuur omdat met een modulair lessysteem wordt 
gewerkt. Met dit systeem  
krijgen onze junioren een meetbaar resultaat. De seniorleden biedt ik ook 
graag een GRATIS activiteit  
aan. Wat uiteindelijk het enthousiasme voor de duiksport kan bevorderen.  
 
De nieuwe activiteit om nog meer leden in het zwembad en buitenwater actief 
met hun duikteam  
bezig te laten zijn is het volgende:  
 
Ik bied alle seniorleden van ons duikteam met een duikbrevet GRATIS het 
Diver Update Program  
aan. Aan dit opfris programma voor duikers zijn normaal kosten aan 
verbonden, echter door dit  
programma gratis aan te bieden wil ik graag een bijdrage leveren aan ons 
team.  
 
Het Diver Update Program: DE LEDEN KUNNEN ONDER BEGELEIDING 
VAN EEN INSTRUCTEUR:  
 
• bij persluchttrainingen: uitvoeren van de universele vaardigheden volgens 
een modulair systeem.  
Voor 1*, 2** en 3*** duikers . Deze updates zijn GEEN VERVANGING van de 
persluchttraining!  
 
• bij clubduiken, uitvoeren van de universele vaardigheden behorende bij de 
betreffende duik.  
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Ondermeer nachtduik, kenteringduik, bootduik en navigatie. De clubduiken 
BLIJVEN “vrije duiken”!  
 
• ook de visuele controle door een instructeur van de configuratie is een 
onderdeel van het DUP.  
 
• aan het eind van het jaar krijgt het bestuur een schriftelijke evaluatie van het 
DUP over de  
vorderingen van de deelnemende leden.  
 
• deelname bij de persluchttraining, clubduiken en inschrijving is GRATIS en 
er zijn geen examens aan  
verbonden, bij welke duikorganisatie waar je aan verbonden bent is niet van 
belang.  
 
• er is geen tijdsdruk je kunt deelnemen bij elke persluchttraining en of 
clubduik maar dat hoeft niet.  
 
Als je meer info wilt laat het dan gerust even weten via safetycrew@casema.nl 
of 06-41458514  
 
Dit zijn ondermeer de punten waarmee onze “niet zo actieve” leden de 
ontwikkelingen in de  
duiksport toch bij kunnen houden.  
 
 

Nieuwe leden en opzeggingen 
 

 
Nieuwe leden 
 
Geen wijzigingen 
 
 
 
Opzeggingen 
 
Geen wijzigingen 
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Bootduik MS Helga Grevelingen 

13 april 2014 
Door: Anouk Snoeijs 

 
Zondagmorgen om 9 uur waren alle 18 duikers en de 5 
gezelschapsvrouwen op de boot aanwezig. Zoals 
aangekondigd, was het mooi weer en scheen het 
zonnetje af en toe. Hierdoor konden we al snel richting 
de eerste duikstek varen.  

 
Toen we in Ouddorp aankwamen 
kregen we een snelle inforonde 
over de 2 duiken die we in de 
loop van de dag zouden maken. 
Ondanks dat de zon af en toe 
scheen was het op het dek en in 
het water niet zo warm.  
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Rond 11 uur waren alle 
duikers weer boven water 
en omgekleed. Waarna we 
ons middagmaal konden 
opeten en doorvaren naar 
de tweede duikstek van de 
dag. Ik wil de keuken van 
de MS Helga bedanken 
voor de lekkere snert, 
omeletten, hamburgers, ...  
die we tijdens de middag 
hebben gekregen.  

 
 
Op Preekhilpolder aangekomen konden 
alle duikers weer het water in. Ook 
waren bij deze duik veel kwallen en 
andere onderwaterdieren en koralen te 
zien. Om 15 uur was het weer tijd om te 
vertrekken met de boot richting de kant. 
Waarna ook de duiken waren afgerond 
en het jammer genoeg tijd was om naar 
huis te gaan. 
 

 

 

 



13 
 

 

 



14 
 

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. 
 
 

Pinksteren 7 t/m 9 juni 2014 
Door: Petra Luites 

 

Vrijdag 7 juni vertrekken we(Johan Petra,Ilse en Jordi) voor de 
9 de keer naar Kautenbach waar we de pinksterdagen met 
duikteam Dusky door gaan brengen. 

We hebben zoals 
de afgelopen 
jaren de caravan 
al met 
hemelvaart 
wegggebracht 
dus kunnen we 
nu lekker 
doorrijden en zijn 
we na een korte 
koffiestop rond 
half 10 op de 
camping. Veel 
dusky leden zijn 
al eerder 
aangekomen en 
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zitten al rond het kampvuur waar het heerlijk warm is.Nadat we de auto 
uitgeladen hebben drinken we wat met elkaar en gaan rond half een naar bed.  
 

De volgende ochtend 
schijnt het zonnetje al 
heerlijk. We zijn al op 
tijd uit bed want Ilse 
en Jordi gaan met 
een hele groep 
kanoën. Een paar 
dames maken een 
korte wandeling 
vanaf de camping. 
Enkele heren pakken 
de mountainbike en 
gaan een eind 
fietsen. Sommige 
blijven op de camping 
een genieten van het 
mooie weer.Ikzelf ga 

met Frank, Mariët,Jan en Sjaenne naar het Muhldal om daar te gaan 
wandelen.Dus zoals je ziet is er voor iederwat wils. Na een hele mooie 
wandeling en nog wat boodschappen komen we weer terug op de 
camping.Daar gaan we wat drinken en ondertussen steekt Arie de bbq aan. 
Na een overheerlijke bbq is het weer tijd om de vuurkorven aan te steken en 
zitten we nog tot ongeveeer half 2 bij het vuur. 

 
Eerste pinksterdag begint weer met een heeerlijk zonnetje en na het ontbijt 
gaan we met een groepje weer een wandeling maken naar Goebelsmuhle. Het 
is een wandelijk van ongeveer 2 uur waarna we op de tein stappen en in 4 
minuten terug zijn in Kautenbach. Als we terug zijn op de camping zij 
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Johan,Ruud 
B,Ruud O 
enJudith 
fietsen maar 
de rest in is 
lekker aan het 
luieren op de 
camping 
omdat het zo 
warm is kun 
je ook niet 
veel anders. 
Als we het 
avondeten op 
hebben gaan 
er nog 
verschillende 
een 
wandeling 

maken.Rond 10 uur word de vuurkorf nog aangemaakte en drinken we nog 
wat. 
 
Tweede pinksterdag is het nadat het voor sommige een kort nachtje was weer 
tijd om op te ruimen. Al met al was het een heel gezellig weekend en ik geloof dat 
er al weer geboekt is voor het volgend jaar.  
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Dusky feliciteert 
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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 
        
        

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 
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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 

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 

    Maart 2015 

    April 2015 

    Mei 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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