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Dusky bruist 
 

Dusky is een levende vereniging die bruist van de 
activiteiten. Zo zijn er na de grote vakantie al veel 
activiteiten georganiseerd. De jeugd heeft zeker niet 
stil gezeten. Ze hebben de jeugdkampioenschappen 
gehad, vriendjes en vriendinnetjes zwemmen, 
zwemuitje naar de Tongelreep, Breda actief, jaarfeest 
en Sinterklaas zwemmen. Ik wordt er blij van om te 
zien hoe goed de opkomst bij alle activiteiten was. Zelf 
het eerste jaarfeest na jaren werd heel goed bezocht.  
Niet alleen de junioren, maar ook de senioren hebben niet stil gezeten. Iedere 
zondag was er een duik aan de dijk in Zeeland. Één daarvan was de 
traditionele mosselduik en de laatste van het duikseizoen de snertduik. Ook 
hebben 25 senior leden dit jaar hun reanimatiediploma gehaald of verlengt. 
Dat geeft een veilig gevoel. Dit jaar loste de senioren de junioren af bij het 
jaarfeest en hebben we samen met de junioren het jaarlijks terugkerend 
sinterklaas zwemmen gedaan. Dank je wel sinterklaas dat U ook dit jaar weer 
een bezoekje aan Dusky wilde brengen. Het is leuk dat er een paar activiteiten 
per jaar zijn die voor alle leden zijn.  
Maar Dusky zit niet stil en er is geen tijd voor een winterslaap. De jeugd heeft 
de toekomst en het is fijn te zien dat deze groep sterk aan het groeien is. Door 
het groeiende aantal kinderen zijn we ook op zoek naar goede jeugdtrainers 
om te zorgen dat de groepen niet te groot worden en ieder kind voldoende 
aandacht krijgt. Het jeugdkamp 2014 lijkt nog ver weg, maar ook daar is het 
jeugdactiviteitenteam al mee bezig. Zoals iedereen weet is de locatie dan wel 
bekent, maar veel dingen moeten ruim van te voren al worden afgesproken en 
geregeld. Andere teams zijn bezig met het organiseren van het 
Pinksterweekend, bio-weekend, Nieuwjaarsduik en nieuwjaarsreceptie. 
Remco en Ruud zijn druk bezig met het aanpassen van de site zodat deze er 
weer fris en fruitig uitziet. Ze hebben hun handen vol aan alle foto’s die ik ze 
heb opgestuurd en op de site moeten komen. 
Wij van het bestuur zijn druk op zoek naar een 
nieuwe secretaris, dus heb je interesse spreek 
één van de bestuursleden dan aan. Ik wens 
iedereen namens het bestuur fijne feestdagen 
en een geweldig sportief 2014. 

 

 
Met vriendelijke groet, 
Marie-José de Jong 
Voorzitter Duikteam Dusky 
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Zoetwaterduik Spiegelplas 
Door;:Hans Vleugels  
 

 
Een paar keer per jaar wijken wij af van ons regulier 
duikprogramma van het duiken in de Zeeuwse wateren om 
ook eens een keer in de Nederlandse zoetwateren te 

duiken.  Op 8 september hebben we de Spiegelplas bij Nederhorst den Berg 
(net onder Amsterdam) bezocht.  De Spiegelplas maakt deel uit van de 
Vechtplassen. Ter plaatse werden we opgewacht door een aantal met de 
locatie bekende bevriende duikers, die ons snel wegwijs maakten met de 
duikstek.  
 

 
De parkeerplaats was net groot genoeg om al onze auto’s te kunnen parkeren 
en na een kleine wandeling van ca. 200 meter bereikten we de pier  waar we 
gemakkelijk te water konden gaan.  Het water was helder en we hadden 
daarom goed zicht.   
 
 
Samen met mijn buddy, Jan Vreugde, besloten we om het haventje te 
passeren en op zoek te gaan naar de betonnen peilers die men in het 
verleden hier heeft gedumpt.  Langs de rand van de zanderige bodem en een 
strook grind zwommen we op een diepte  van 12 meter naar de overzijde.  
Plots werden we van links gevolgd door een snoek van ca 75 cm.  Na enige 
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tijd had die het wel bekeken met deze vreemde snuiters en ging hij op zoek 
naar een maaltje dat beter op zijn menu paste.  Na een kleine 10 minuten, we 
waren net op de terugweg, kwamen we snoek nummer 2 tegen, wel ietsje 
kleiner maar toch zeker de moeite van het bestuderen waard.  Deze bleef wat 
langer bij ons zodat we hem goed konden bekijken.  Nadat we ook van hem 
afscheid hadden genomen, staken we onderwater weer over om vervolgens 
langs de rietkraag in ondiep water naar de steiger terug te zwemmen.  

Onderweg kwamen we nog enige 
scholen voorntjes tegen;  
waarschijnlijk stonden deze wel op 
het menu van de heer en mevrouw 
Snoek.  Na ruim een uur gedoken 
te hebben klauterden we tevreden 
weer op de steiger.   Na afloop 
gezellig een kopje koffie met een 
opwarmertje van Sjan gedronken te 
hebben, ging iedereen weer naar 
huis of op naar de volgende 
afspraak. 

 

 

 

Duik Weekend Ellemeet 
Door Jan Vermeeren 

 
Voor de tweede keer in Ellemeet voor het duik weekend 
op Camping ’t Oefje. De opkomst was geweldig we 
waren met 24 personen en een paar kinderen. 
 
Donderdag zijn de eerste gasten al gearriveerd. In de 
loop van de vrijdag zijn de anderen aan gekomen. 
Vrijdag middag hebben we een duik gemaakt bij de 

Zeeland brug. Het was erg druk aan de waterkant en het zicht was zeer slecht. 
 
Na de duik terug naar de Camping. Daar hadden Remco en Jeanny het eten 
al verzorgt. De macaroni  was heerlijk en daarvoor willen we ze dan ook 
bedanken voor het bereiden van het avond eten. 
Ook Jan van Gurp was actief met het bakken van de frikadellen en de 
bitterballen het was heerlijk ook jij bedankt Jan. 
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De avond duik was 
bij de Kerkweg het 
was weer druk op 
de duikstek. We 
zijn gaan omkleden 
en gaan duiken het 
zicht was geweldig, 
we hebben 
allemaal een 
mooie duik 
gemaakt.  Na de 
duik nog wat na 
gepraat gedronken 
en toen weer terug 
naar de camping. 

 
Om de 1000ste Duik van Ruud van de Berg te vieren. 
De mensen die op de camping zijn gebleven hadden de schuur versierd om 
daar nog wat na te praten en iets te drinken. 

 
De volgende dag zouden we gaan duiken bij Burgsluis maar omdat het bij het 
Zeelandbrug zo slecht was zijn we uit geweken naar Dreischor daar was het 
wederom weer druk. Maar daar hebben we ook weer een mooie duik 
gemaakt.  
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Na de duik weer terug voor de lunch. De hamburgers waren al gebakken toen 
we er aankwamen,  en ze waren erg lekker. 
 
De middag duik 
hebben we gemaakt 
bij de Kabbelaar. Er 
zijn duikers naar de 
kleine wrakjes 
geweest maar het 
zicht was niet best. 
Anderen duikers zijn 
gaan duiken aan de 
kant via het oude 
wrakje en rond de punt 
, daar was het zich wel 
goed. 

Na de duik zijn we 
terug naar de 
camping om de spullen te spoelen en nog wat na te praten . En om 
verder alles op te ruimen en in te pakken om weer naar huis te 
gaan. 
 
Het was een mooi weekend het weer was goed op naar de volgende 
keer. 
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Zwembad uitje 2013  
Door: Iris de Jong 
 

Zaterdag  5 oktober was het dan weer zover het 
jaarlijkse zwembad uitje. Ook dit jaar weer naar het altijd 
gezellige Tongelreep in Eindhoven. 
Aangezien het deze dag om de kinderen gaat heb ik in 
de bus een mini interview gedaan. 
 

Floris Jongen en Liv van dongen 
 
Floris vind het zwembad uitje leuk omdat iedereen 
gezellig mee deed met spelletjes spelen. Hij heeft 
veel gespeeld met Remco, Quinten, Liv, Luca en 
natuurlijk met nog wat trainers gestoeid. De mix 
koning had ook een lekkere mix van cola, 7up en 
Fanta gemaakt.  Liv vond deze dag een grappige 

dag omdat ze veel gespeeld heeft met haar vrienden. Ze heeft spelletjes 
gedaan als pakkertje, tikkertje en zoekertje. Het leukste vond ze nog  dat ze 
tegen de regels in met 5 man van de glijbaan De tol zijn afgegaan . De 
deugnieten!  
 
Remco en Mandy Stoop 
 
Remco vond deze dag net als Liv grappig want ze gingen met zijn allen in het 
buiten gedeelte van het zwembad tikkertje doen.  Hij heeft ook lekker daar in 
het bubbelbad liggen bubbelen. Het leukste vond Remco net als Liv om 
illegaal van 
de glijbaan 
te glijden 
met z’n 5e. 
Hij wil bij 
deze nog 
even 
zeggen” 
SORRY 
MAMA”. 
Mandy 
vond het 
tikkertje 
doen met 
haar 
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vrienden en vriendinnen  leuk. Haar lievelings glijbaan hoe kan het ook anders 
was natuurlijk De tol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roan Verhaegen en Quinten Baay  
 
Het jongste jeugdlid van de dag Roan 
vond het zwemmen  heel leuk, Hij was heel stoer van alle glijbanen af 
geweest.  Het leukste vond hij de snelle Zwarte glijbaan. Quinten had ook een 
hele leuke dag gehad die volgends hem vooral bestond uit lekker van de 
glijbaan af gaan en achter Remco aan zitten. 
 
Djoni van Dongen en Kaydee Kerremans  
 
Deze dames hadden een leuke, gezellig dag  waarbij ze veel hebben 
gezwommen, en hebben 
liggen chillen in het 
bubbelbad. Het leukste 
was  in het turkstoombad 
zitten.  Op de terugreis 
naar huis waren ze wel 

heel moe.  
 
Kaya van Teeffelen, Levi 
Klinkenberg en Wouter 
Hendrikx 
 
Kaya heeft een super coole 
dag gehad. Ze heeft samen 
met Rebecca en Iris in het 
turkstoombad gezeten. Het leukste vond Kaya om  van de glijbanen af te 
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gaan. Levi vond  alles wat ze heeft 
gedaan super leuk. Haar lievelings 
glijbaan was De tol. Wouter vond het 
zwemmen super gaaf. Het leukste was 
De tol.  
 
Michael Wesselink en Lonneke van 
der Meulen (trainers) 
 
Onze Michael terug van weg geweest 
ging weer mee met het zwembad uitje! 
Michael vond het weer hartstikke leuk.  
Hij is veel van de snelle zwarte glijbaan 
afgegaan.  Lonneke onze kersverse 
nieuwe trainster is voor het eerst mee geweest als jeugdtrainer.  De laatste 
keer dat ze hier was, was als jeugdlid. jeugd sentimenten kwamen naar  
boven. Ze heeft deze dag gezellig met de kinderen gespeeld en ze vond de 
zwarte glijbaan het leukste.  
 
Ik sluit mij met alle liefde aan bij al deze leuk reacties. Het was weer een super 
gezellige leuke dag. Ik hoop dat iedereen volgend jaar weer mee gaat.  
Namens mij en de rest van de jeugdtrainers en activiteitenteam, wij vonden 
het super gezellig met jullie!  
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Kautenbach  2014 
Door: Sabina van ‘t Hooft 

 
Een wel bekend verschijnsel voor de Dusky leden. 
Tegenwoordig niet meer zo zeer een duik weekend 
maar een familie weekend.  
 
We hoorde links en rechts echter wel wat geluiden dat 
mensen Kautenbach erg leuk vinden, maar het wel een 
beetje hebben gezien.  Al zij we natuurlijk wel erg 
verwend met de mogelijkheden op de camping in 
Kautenbach. We konden alles naar eigen gelieve regelen en indelen.  Het zal 
dus zoeken worden naar een geschikte en leuke locatie. Heb je ideeën of tips, 
deze zijn natuurlijk altijd welkom.  
 
We nemen wel de tijd om op zoek te gaan naar een goed alternatief. Daarom 
zal het komende jaar het pinksterweekend gewoon nog op het voor ons 
vertrouwde plekje zijn in Kautenbach. 
 
Noteer dus alvast in je agenda 6 Juni 2014 Pinksterweekend Kautenbach 
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Nieuwe leden en opzeggingen 
 

 
 
 

Nieuwe leden vanaf 1-10-2013. 
 
Lars van de Heykant        Junior      1-10-2013 
Lavinia van de Heykant    Junior      1-10-2013 
Feline Krijger                    Junior      1-10-2013 
Menno Kuijt                      Junior      1-10-2013         
Koen Mengede                 Senior     1-10-2013 
Angelique Harmsen          Senior     1-11-2013 
Hafssa Ezzahiri                Junior      1-11-2013 
Deike de Jong                  Junior      1-12-2013 
Tara Jansen                     Junior      1-12-2013 
Pepijn Dekker                   Junior      1-12-2013 
Kyra Hop                          Junior      1-12-2013 
Chayenna Baay                Junior      1-12-2013 
Jannes de Bont                Junior      1-12-2013 
 
Opzeggingen per 1-10-2013. 
 

Ruud van Heijnsbergen   Senior       30-11-2013 
Anita van Heijnsbergen   Senior       30-11-2013 
Lilly Huijskens                  Junior       31-12-2013 
Ton Janssen                    Senior       30-11-2013     
Janske Lambregts           Senior       30-11-2013 
Martin Meuwese              Senior       30-11-2013 
Niels Veldhoen                Junior        31-12-2013 
Erika Vermeulen              Senior       30-11-2013    
Rian van Duuren             Senior        30-11-2013 
Bas Vermeeren               Senior        30-11-2013 
Fons Hendriks                 Senior        31-12-2013 
Melanie Verstraeten        Senior        01-11-2013 
Sebastiaan Boerlage       Senior       01-11-2013   
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Biologie weekeinde 2014 
Door: Hans Vleugels – duikcoach 
 

Het duikseizoen 2014 is nog niet gestart maar toch 
zijn we al bezig om de duikkalender te vullen. Een 
van de activiteiten die in een vroeg stadium 
georganiseerd moeten worden is het BIOLOGIE 
weekeinde.   Zoals de oude rotten onder ons zich 
nog wel kunnen herinneren zijn er in het verleden 
een aantal keren dergelijke weekenden 
georganiseerd.  Ook in het komende duikseizoen 
heeft het bestuur mogelijkheden gezien om een 
dergelijk evenement weer te kunnen financieren. 
 
In het weekeinde van 5 tot en met 7 september 2014 is dit evenement 
gepland.  Het startschot wordt op vrijdagavond rond 19:00 hr gegeven door 
Peter van Bragt die ons zal bijpraten over de flora en fauna van de 
Grevelingen en de Oosterschelde. Ver volgens zullen we in het weekeinde 
een aantal duiken maken in de omgeving en daar het geleerde in praktijk 
brengen. Tussen de duiken door zal Peter onze kennis bijspijkeren.  Op 
zondagmiddag zal het evenement afgesloten worden.  
 

We verblijven in het 
recreatiepark Klaverweide te 
Ellemeet, waar we een groot 
onderkomen hebben 
gereserveerd en waar we 
slapen, eten en les krijgen 
van Peter.  Het culinaire deel 
zal als vanouds weer door 
Arie en Lya verzorgd gaan 
worden. 
 
Ook al lijkt september 2014 
nog ver weg, toch is het 
verstandig om deze datum 

alvast in je agenda vast te leggen. Aanmelden kan alleen via email 
duikcoach@dusky.nl en vol is vol !  Details over het weekeinde volgen zodra 
alles in detail is uitgewerkt.  Voor vragen kunnen je bij een van de 
duikcoaches terecht.  
 

 

mailto:duikcoach@dusky.nl
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Snorkelvinnen gevraagd 
Door: Michael Wesselink 

 
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 jeugdtrainers.  
 

 

Stan van Oosterbosch nieuwe 

leider evenemententeam jeugd 
Door: Michael Wesselink 

 
Jurian Schouwe stopt per 1 januari 2014 als leider van het 
evenemententeam van de jeugd. Hij kan zijn 
werkzaamheden niet langer combineren met zijn 
veranderende baan. Jurian wordt vanaf 1 januari 
opgevolgd door Stan van Oosterbosch, die momenteel al onderdeel uitmaakt 
van het team. 

 
Stan gaat samen met de andere leden (Iris 
de Jong, Rebecca Vermeer, Bart van 
Oosterbosch en Justin Nooijen) aan de slag 
om de volgende jeugdactiviteiten voor te 
bereiden. Zo is het ‘evenemententeam jeugd’ 
onder meer verantwoordelijk voor de 
organisatie van het zwembaduitje, 
jeugdkamp, jeugdjaarfeest en speciale 
trainingen zoals tijdens sinterklaas en 
carnaval.  
 
Het bestuur bedankt Jurian Schouwe voor 
zijn inzet en wenst hem veel succes in de 
toekomst. 
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Dusky reanimatie proef 
Door: Marie-José de Jong 
 

Wij gaan al weer een paar jaar naar het scoutinggebouw 
aan de Somerweide in Breda om onze kennis om iemand 
te kunnen reanimeren weer op te frissen. Het ging de 
afgelopen jaren altijd om leden die herhalingslessen 
volgden. Dit jaar lieten verschillende leden weten dat ze 
ook graag willen leren reanimeren. Stichting reanimatie en AED onderwijs 
Breda heeft ook dit jaar weer de cursus verzorgt, en zijn alle 25 leden die zich 
hebben opgegeven nu reanimatie/AED proef. 
 
Hierbij wil ik de volgende mensen bedanken voor het volgen van de 
herhalingsles:  
Ruud v.d. Berg, Mariët Buron, Henn Vrins, Casper de Boer, Frank v Ham, 
Hannie Jansen, Plony Kerremans, Daniël Volwater, Abgar Nieuwenhuijse, Jan 
Jongeneel, Winfriet Buijk. 
 
En ik wil de volgende mensen hartelijk feliciteren met het behalen van jullie 
reanimatie/AED diploma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaqueline Ullings, Jan Ullings, Jeanny Vreugde, Iris de Jong, Lucas v Dongen, 
Jan Vermeeren,  Annemiek Vermeeren, Thijs van Dongen, Dorinda van 

Dongen 
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Ronny Hiense, , John Vermeeren, Remco van t Hooft. 
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Sulawesie reis 
 
Lieve duikmaatjes, 
 
Het is moeilijk om de reis die wij vorig jaar naar de Filippijnen hebben  
gemaakt te evenaren. Via verschillende bronnen en na heel veel informatie te 
hebben opgezocht,  
ben ik bij het eiland Sulawesie terecht gekomen. Dit eiland heeft veel 
mogelijkheden, ook duik mogelijkheden bieden heel veel variaties. Er zijn 
verschillende leden die reeds het eiland hebben bezocht en nu voor de 
tweede keer mee gaan. Wij  blijven zelfs met de groep voor een kleine 
bijbetaling een week langer. Deze extra week is om het eiland beter te kunnen 
bekijken en nog langer 
van de zon en strand te kunnen genieten. Wij zullen proberen voor de 
achterblijvers de ervaringen die wij opgedaan hebben in een verslag uit te 
brengen.  
 
We gaan er voor. 
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Breng mij naar het land van mijn dromen. 
 
Het was vroeg opstaan, het uitzicht was niet best, mistig. Ons busje was op 
tijd, half 7 in de vroege ochtend van 18 oktober. Onze medereizigers waren 
ook allemaal op tijd.   
Onbegrijpelijk toch dat het op de vroege morgen al zo druk is op de wegen. 
We hadden geen files. Iedereen was nog vrij rustig, ik denk vanwege het korte 
nachtje en de drukte met inpakken en alles regelen voor het thuis front. In 
vertrekhal 3 stond de rest van de groep al op ons te wachten. Instappen en 
wegwezen. 
  Lex 
 
Vandaag 1e duikdag…. 
 
We moesten om 8.15 uur bij de duikschool zijn.  
De boot vertrok om 8.30 uur uit de haven. We deden vandaag twee duiken. 
De eerste was een testduik. Veel gezien de 1e en 2e duik maar wel veel zand. 
Tussen het duiken door hadden we een lunch op de boot. Het was gewoon 
heerlijk het eten. 
Tegen 15.00 uur waren we terug in de haven. Iedereen ging even een duik 
nemen in het zwembad. Toen iedereen was afgekoeld gingen de meeste naar 
hun kamer. 
‘s Avonds stond er weer een heerlijk buffet voor ons klaar. Daarna nog even 
naborrelen…….. 
  Daniël  
 
De zandbak 
 
Daar gaan we dan, duiken op het zand. Wat moet dat gaan worden. Had er 
niet veel van verwacht, maar het is een mooie duik geworden. Je gaat op 
andere dingen letten. 
4 verschillende sepiolas 
Mini lion vis 
Mini octopusje 
Prachtige naaktslakjes 
Een groen blad wat een vis bleek te zijn 
3 verschillende spookfluitvissen en maar liefst 
3 Zeepaardjes. 
2 hele grote sepias die prachtig van kleur veranderde. 
Al bij al een prachtige dik die zandbak 
 
  Dorinda 
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“SCHILDPAD” 
 
Of ik even wat wil schrijven!! Zie boven. 
Nou het is al weer een paar dagen geleden dus moet ik graven in mijn 
geheugen. Na veel heen en weer geschud te zijn, worden we groepje voor 
groepje van de boot gedropt, (de boot blijft nooit op dezelfde plaats liggen). Er 
is nogal veel stroming dus afwachten waar we naar boven gaan. 
Na langzaam naar beneden te zijn gegaan genieten we.  
Heel veel schilpadden gezien die op en neer gaan. Dan opeens een joekel 
van 1,5 mtr. Die rustig tussen de rotsen geklemd zat. Natuurlijk hebben we 
nog veel meer gezien. He zijn wel heel steile wanden waar we dan in neuzen. 
Op de boot terug heeft iedereen van alles gezien en steeds mooier en groter.  
Een opmerking van Kees: (duikers zijn net vissers) nou dan weten jullie het 
wel. 

Groetjes 
              Irena  
 
 
Ron’s point Bunaken 
 
Een spannende duik staat op 
de planning. Met een grote 
kans op haaien (white en 
black tipo reef sharks).  
De duikstek Ron’s point ligt 
tussen de vulkaan ook wel 
bekent als Bunaken tua. 
De verwachting was een 
afdaling naar 35 meter en 

daarna weer omhoog. We gingen als groep het water in. Na het afdalen bleek 
de stroming anders te zijn dan voorspeld. 
Hevige stroming zorgde ervoor dat je binnen 2 minuten op 40 mtr. Zat. Tegen 
de hevige stroming was niet in te zwemmen. Toch wel twee haaien gezien 
door de groep, maar door de situatie heeft niemand ze goed kunnen zien. 
De spannende duik veranderde, opeens was het overleven. Twee opties om 
niet met de stroming in de diepte gezogen te worden. 
Vrije opstijging of klimmen via het zand. Verschillende duikers waren 
genoodzaakt anders te reageren. Wie nog een buddy had kon met zijn buddy 
omhoog klimmen, of een vrije opstijging. 
Niet in deco komen was vrijwel onmogelijk. 
Ondanks de onverwachte situatie was iedereen heel blij dat we allemaal veilig 
boven zijn gekomen. 
  Ronny 
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Ruuds' Shark cave  
 
Op 31 oktober als tweede duik op Bunaken Timor 2 gedoken. Zoals 
gebruikelijk een wandduik met veel naaktslakjes koralen en visjes. Totdat mijn 
oog in een grotje viel waar een kleine whitetip reefshark rondjes aan het 
zwemmen was. Gelukkig had ik mijn duiklamp bij en belichte het haaitje. Toen 
ik iets naar links keek zag ik nog 3 haaien liggen te rusten. Ik kon mijn ogen 
niet geloven en seinde mijn buddy's Leon en Thijs om te komen kijken. Ik zag 
hun ogen groter worden en er verscheen een big smile op hun gezichten. Ook 
onze duikgids Sadat was in zijn nopjes. Het kleine haaitje bleef voor ons 
rondjes door de grot zwemmen. En een van de groter haaien vond de 
belangstelling wat minder en ging zich achter in de grot verstoppen. 
Aangezien wij de eerste groep waren bleven we bij de haaitjes totdat de 
andere duikers zouden komen. Echter na 15 minuten was er nog steeds 
niemand te bekennen wat erg jammer was. Zo een moment wouden we graag 
delen met de hele groep. Maar helaas het bleek dat de 2 groepen voor ons uit 
gedropt waren en al voorbij de haaien gezwommen waren. Zij moesten het 
dus met ons sterk verhaal doen wat wel moeite koste want 4 haaien bij elkaar 
vonden zij niet zo geloofwaardig.   

 
Op 4 
november zijn 
we in overleg 
met de crew 
opnieuw naar 
deze duikstek 
gegaan. De 
kans dat dit 
een vaste 
rustplaats voor 
dit groepje 
haaien is was 
erg groot. Ik 
wist op welke 
diepte ze zaten 
en dacht wel 
deze grot terug 
te vinden. Op 

de boot werd de druk om de grot aan te wijzen extra vergroot door hem 
Ruud's Shark cave te noemen. Het grotje lag dus op 18 meter en gedurende 
22 minuten heb ik zenuwachtig naar zowel op mijn dieptemeter als naar de 
steile wand zitten turen en YES ik vond hem opnieuw terug. Ook de 4 haaien 
zaten keurig op hun plek. Opnieuw genoten we van het zicht op deze 
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fantastische beesten. Deze keer ook wat verder gegaan door mijn hoofd over 
een richel te steken waardoor ik op 50 centimeter afstand op een haai kon 
kijken terwijl het kleine haaitje sierlijk rondzwom voor mijn neus. Al snel 
kwamen ook de andere duikbuddy's eraan en dankzij de belichtingsploeg 
Thijs, Leon en Dorinda kon iedereen van het schouwspel genieten.  
Iedereen kwam met een big smile boven en ook de duikschool was 
enthousiast en had er een attractie bij voor de duikers na ons. 
  
 Ruud 
 
Raften 
 
We zijn met 6 personen gaan raften. Ik was zenuwachtig omdat ik het nog 
nooit had gedaan. We zaten met zijn 3 mensen van ons in de boot. Helm op, 
vest aan en met nog twee begeleiders. 
Van te voren uitleg gehad: één keer boem was op de rand van de boot gaan 
zitten en twee keer boem moesten we ons in de boot laten zakken. Het ging er 
soms hard aan toe. We zijn een paar keer gestopt om te snacken, we hebben 
een stokerij gezien, van een rots afgesprongen. Leon heeft zijn bril verloren, 
die vergat hij om af te zetten. Ik was toch wel bang maar ik ben blij dat ik het 
gedaan heb. Weer een ervaring rijker. 
Het was een hele leuke dag en aan het einde van de dag hebben we lekker 
gegeten. 
 
    Angelique en Leon 
 
Jungle tour - Woensdag 6 november. 
 
Deze dag is het duiken voor ons allemaal voorbij. Het is ligt bewolkt en een 
mooie dag voor de Jungle tour die vandaag op de planning staan. Het is een 
lange rit van goed 3 uur richting het noorden.  
Dit reservaat is gelegen in het noorden van Sulawesie met uitzicht op Lembes 
straat. De rit was heel mooi door Manado en buitendorpen. Na de lange tour 
kwamen wij aan bij de poorten van het reservaat. Hier is de entree betaald en 
zijn wij de jungle in gegaan. Net zo als met duiken moet je geluk hebben wat 
je tegenkomt. De apen (een groep van 71) liepen gelijk bij de plek waar wij 
onze auto’s parkeerden. Apen blijven apen en daarom kon iedereen 
geweldige foto’s nemen. Nadat de apen uit het zicht waren verdwenen was er 
een lunch op het zwarte zand. Dit zand is zo zwart vanwege de nabijgelegen 
actieve vulkaan. 
Na de lunch begon de trektocht de jungle in. Over smalle paadjes achter 
elkaar lopend.  
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Na ongeveer 15 minuten te hebben gelopen zagen we twee Koeskoes 
(Marsipulamies) in de bomen zitten, een soort beer die op een aap lijkt. Een 
uur later hebben we nog andere kleine aapjes gezien. Dit zijn de kleinste 
zoogdieren op aarde.  
De rest van de tocht hebben we helaas geen spectaculaire dieren meer 
gezien. Totaal hebben we 1,5 uur rondgelopen. Na de lange weg terug is deze 
dag afgesloten bij het restaurant Green Garden. Super lekker gegeten, een 
echte aanrader voor iedereen in Manado, vooral de Babi Bakkan (BBQ Pork). 
   
  Angelique 
  
Zo dat was het weer een prachtige vakantie  
We hebben er van genoten  
Hele mooie duiken gemaakt 
Maar Sulawesi  heeft nog andere leuke activiteiten 
Zoals blauwe busjes die je over al naar toe brengen 
Maar als onze tolk (Lex )  
er niet bij was viel het niet altijd mee 
Maar na een paar dagen kregen we er wat handigheid in 
Om ook eens een keer ergens anders te gaan eten het was heerlijk  
Haaien kijken of bijna naar de haaien maar ja dat moet je mee maken !!!! 
Terima kasih of te wel houdoe en bedankt allemaal. 
               
 Thijs en Dorinda 
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Dusky feliciteert 

 
 
 
 
 

 
Lex Hiense 

 
 

Met zijn 25 
jarig lidmaatschap  

 
 
 
 
 
                      
 

Ruud van den Berg met zijn1000e duik 
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Jaarfeest 2013 
Door: Sandra Jacobs 

 
Pief paf poef en indianengeluiden hoorde ik overal toen ik 
als indiaantje de texashoeve binnenstapte. Na alles 
hebben klaargezet onder leiding van het 
evenemententeam kwamen alle jeugdleden, en wat 

hadden ze hun 
best gedaan hoe ze allemaal 
verkleed waren. Na dat iedereen de 
jas had opgehangen  ging de 
muziek lekker aan, van k3 tot de top 
40, van alles hoorde ik door de 
boksen. 
De mooiste en gaafste dansmoves 
zag ik voorbij gaan.  
 
Er waren ook nog prijzen te winnen 
namelijk voor het mooiste 
verkleedde meisje en jongen en de 
beste danser, en wat waren de 
winnaars terecht maar wat hadden 
de jury het moeilijk. Ondertussen 

zag ik steeds meer geschminkte gezichten en de mooie tattoos en de mooiste 
foto’s werden gemaakte in geheel gepaste stijl er kwam eind aan het 
jeugdgedeelte en we hebben het met zijn alle afgesloten om lekker 
marshmallows boven het vuur te houden. 
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Toen alle jeugdleden weg waren was het tijd voor het senior feest, in een 
woord geweldig, wij als jeugdtrainers hadden al een goed achtergrondje qua 
energie van al het dansen en hossen maar dat werd nog verdubbeld door het 
knalfeest.  

 
 
Als klapper op de vuurpijl waren er nog demodansers die voor ons gingen line 
dansen, gaafff!!!, het was zo leuk dat er heel mensen meededen. 
Er was van alles om te eten en te drinken en er werd top muziek gedraaid. 
Met de volgende woorden wil ik het stukje afsluiten, en alle lof naar de 
organisatie, chapeau! 
 

HET WAS EEN KNALFEEEST!! 
 

   
Best verkleedde man    Best verkleedde vrouw 
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Sinterklaastraining 2013 
Door: Justin Nooijen 

 
Op vrijdag 22 november was het weer zo ver de Sint had 
de hulp van Duikteam Dusky nodig. Dit jaar had de Sint 
veel behoefte aan goed getrainde pieten en hij had gehoord 
van zijn luisterpieten dat bij Duikteam Dusky veel kinderen 
goed getraind worden en bereid waren hem te helpen. 

 
Dit werd gedaan door 
verschillende oefeningen 
zoals de pietentraining 
waar de pieten in 
opleiding geleerd werden 
hoe ze verschillende 
dingen konden 
uitbeelden zoals een 
bowling baan. Ook 
hebben de kinderen zelf 
een stoomboot moeten 
maken en zo de pakjes 
van Spanje naar 
Nederland vervoerd. 
 
Natuurlijk was dit 
allemaal in een 
competitieverband. De 
kinderen wilden allemaal even graag winnen. Uiteindelijk hebben de kinderen 
de Sint erg goed geholpen en was hij erg onder de indruk van de kunsten van 
de jeugd van Duikteam Dusky. Zoveel dat hij zelf ook nog langs kwam om te 
kijken hoe de kinderen het deden. 
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Aan het eind van de avond werd 
het winnende team bekend 
gemaakt en hebben alle 
kinderen iets lekkers van de Sint 
gekregen. Behalve de beloning 
was het natuurlijk ook een leuke 
training die, zoals meerdere 
mensen hebben gezegd, weer 
eens wat anders was dan de 
afgelopen jaren. Iedereen heeft 
zich dan ook erg vermaakt. 
 
De Sint hoopt dan ook dat 
iedereen er volgend jaar ook 
weer bij is om hem te helpen met 
zijn feest. Zodat alles weer tot in 
de puntjes goed komt. 
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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 
        
        

December 2013 

24 Zwembad gesloten 20.30 van Sonsbeeck 

31 Zwembad gesloten 20.30 van Sonsbeeck 

Januari 2014 

5 Nieuwjaarsduik zie pag.34 11.30 Galderse meren  

17 
Jeugd 
clubkampioenschappen 20.15 de Wisselaar 

22 Bestuursvergadering 
  Februari 2014 

28 Jeugd carnavalstraining 20.15 de Wisselaar 

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 

April 2014 

17 Bestuursvergadering 
  Mei 2014 

22 Bestuursvergadering 
  29 t/m 

1 Juni Jeugdkamp 
 

Nadere info volgt 

Juni 2014 

6 t/m 9 Pinksterweekend  zie pag. 11 
 

Kautenbach 

26 Bestuursvergadering 
  27 Afzwemmen jeugd 20.15 de Wisselaar 

Juli 2014 
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4 Papa en mama traning 20.15 de Wisselaar 

Augustus 2014 

September 2014 

5 t/m 7 Biologie weekend zie pag. 13 
 

Ellemeet 

10 Bestuursvergadering 
  Oktober 2014 

23 Bestuursvergadering 
  November 2014 

15 Jaarfeest 
 

Nadere info volgt 

December 2014 

4 Bestuursvergadering 
   

 

 

Nieuwjaarsduik 2014 
Door: Sabina van ‘t Hooft 

 
De Nieuwjaarsduik staat als eerste evenement op de 
agenda van 2014. Om 11.30 verzamelen we voor de 
Nieuwjaarsduik bij de Galderse meren. Duikers meld je 
aan bij de duikcoaches. 
 
Na deze duik 

is er aansluitend de welbekende 
nieuwjaarsreceptie. Zoals altijd 
voorzien van een hapje en een 
drankje.  Tijd om lekker op te 
warmen van de kou en gezellig 
met elkaar bij te kletsen.   
 
Naar alle waarschijnlijkheid zal 
traditie getrouw ook de voorzitter 
een woordje spreken. En zal de 
duiker met het meeste aantal 
clubduiken beloond worden door 
de duikcoaches.  
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Prikbordfoto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

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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