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Het laatste clubblad 
 

Eigenlijk lijkt het helemaal nog niet zo lang geleden dat ik 
het eerste clubblad mee heb gemaakt. Maar als je, je 
bedenkt dat we de stukjes schreven op een typmachine ben 
je blij dat de computer is uitgevonden. Vooral omdat ik zeker 
in dit bovenstaande stukje al 20x de tekst heb aangepast. 
Ik denk als je de jeugdleden voor een typmachine zet dat ze 

niet weten wat ze er mee moeten, ze zijn druk op zoek naar de Enterknop. Dat 
geeft maar weer eens aan hoe snel de tijd en ontwikkeling gaat. De 
vooruitgang houw je niet tegen en dat is ook goed. We zijn een vereniging die 
mee wil met de tijd. Daarom hebben we de website ook in een nieuw jasje 
gestoken die past bij deze tijd.  
 
Het clubblad is in de loop der jaren van 6 (5) naar 4 gegaan omdat we anders 
het boekje niet gevuld kregen. Ondanks dat ik de rol in de redactie had om 
mensen achter hun kont aan te zitten lukte het vaak met moeiten een boekje 
te vullen. Er is een tijd geweest dat als mensen mij zagen ze niet wisten hoe 
snel ze weg moesten komen. Bang om aangesproken te worden of ze een 
stukje wilde schrijven. Die mensen konden weer rustig adem halen toen ik 
weg ging bij de redactie haha. Het probleem als je nog maar 4 boekjes per 
jaar maakt is dat je in april over de nieuwjaar duik leest. En dan zit je als je 
mazzel hebt met een zwembroek in de tuin. Neemt niet weg dat ik het 
clubblad met altijd erg veel plezier heb gelezen. Of dat nu wat ouder nieuws 
was maakte mij niet uit.  
 
Er werd thuis ook gevochten om het boekje als die op de deurmat viel. Eerst 
snel door het boekje bladeren voor de foto’s. Kijken of je er toevallig in stond, 
en zo ja hoe. Want de redactie kende geen genade. De gekste foto’s waren 
vaak het leukste. Die stonden dan vaak als prikbord foto op een hele pagina. 
Het voordeel voor mij was dat ik heel lang in de redactie heb gezeten en er 
dus goed mee ben weggekomen.  
 
Ik kon nooit afscheid nemen van het clubblad, en heb daarom nog alle 
uitgaven. Nu staan ze tijdelijk bij Sabina en Petra onze snelle reporters om te 
gebruiken voor het laatste clubblad. Mijn boekjes  zitten allemaal mooi in een 
doos van de drukker. Hij zit bijna helemaal vol. Leuk is om te zien hoe het 
boekje van zwart/wit zonder foto’s naar een boekje in kleur met veel foto’s is 
gegaan. Ik ben altijd heel trots geweest op ons clubblad want het zag er altijd 
goed uit. Ik ben ook heel benieuwt hoe het laatste clubblad er uit gaat zien.  
Omdat nieuws in deze tijd al snel oud nieuws is willen we onze 
nieuwsberichten zo snel mogelijk op de site plaatsen. Hoe het nieuws wordt 
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opgepakt in de toekomst ligt af van de leden. Ik hoop van harte dat de leden 
bereid zijn hun stukjes te blijven schrijven en foto’s te maken. Het voordeel 
van internet is ook dat het nieuws nu kan worden aangevuld met filmpjes. Van 
Johan Marijnissen hebben we al heel wat leuke filmpjes op de site staan. Via 
een nieuwsbrief wordt iedereen op de hoogte gehouden als er nieuwe stukjes 
op de site staan. Dus ik zou zeggen ga regelmatig naar de site en mis niets 
meer van het nieuws.  
Hierbij wil ik Sabina en Petra bedanken dat ze ook in de toekomst ons via de 
site van nieuws willen voorzien.  
 
Veel lees en kijkplezier nieuwe stijl.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Marie-José de Jong 
Voorzitter Duikteam Dusky 
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1e stukje tekst uit het 1e clubblad 
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Onze noodkreten om kopij 
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Clubkampioenschappen 16 januari 
Door: Lonneke van der Meulen 
 

Op vrijdag 16 januari was het weer zover. De meest 
fantastische clubkampioenschappen waren er weer. Ook dit 
jaar werden de activiteiten als: zover mogelijk 
onderwaterzwemmen, binnen 5 minuten zoveel mogelijk 
baantjes snorkelen en de 50 meter borstcrawl weer getest. 
Toch was er dit jaar weer een nieuwe uitdaging, jawel de kinderen mochten 
gaan bungee zwemmen! 
 
Zover mogelijk onderwaterzwemmen werd getest aan de hand van een groot 
lint aan de zijkant van het zwembad. 
Binnen 5 minuten zoveel mogelijk baantjes snorkelen moesten de kinderen 
heel veel op en neer zwemmen want elk baantje telt! 
Bij de 50 meter borstcrawl moesten de leerlingen in een zo’n snel mogelijke 
tijd naar de overkant zwemmen. 
En bij het nieuwe onderdeel bungee zwemmen werden de kinderen vast 
gemaakt met een loodgordel aan een elastisch touw. En probeer dan maar 
eens zo ver mogelijk te zwemmen, moeilijk hoor! Ook bij dit onderdeel werd 
het gemeten aan de hand van een centimeter naast het zwembad. 
 
De kinderen moesten bij alle onderdelen proberen om zoveel mogelijk punten 
te scoren. De kinderen kregen hier een bepaalde tijd voor. Wat opviel was het 
aantal ouders op de tribune die hier goed konden bekijken wat de kinderen 
moesten doen. Tevens zorgden zij voor een extra stimulans bij de kinderen.  
 
Hier staan de uiteindelijke winnaars per onderdeel: 
Onderwaterzwemmen:   Mees Schultheiss 
5 min. Snorkelen:    Mees Schultheiss  
50 meter borstcrawl:   Yoël Baay 
Bungee zwemmen:   Yoël Baay 
 
Sterre Damen (5 min. Snorkelen), Teun Voesenek (bungee zwemmen), Tim 
Vergroesen (borstcrawl) en Evi Voesenek (onderwaterzwemmen) behaalden 
de meeste vooruitgang. 
 
Mees Schultheiss, Bas van Empel, Kim Klinkenberg, Levi Klinkenberg, Mathijs 
Damen, Sam Bolluyt, Pablo Daniels en Evi Voesenek waren het beste van 
hun groep. 
 
GEFELICITEERD met dit behaalde resultaat! 
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Checklist voor bij het duiken 

 
Een aantal jaren geleden werd je geacht de cheque-list voor 
buitenduiken na te lopen en deze spullen mee te nemen voor 
iedere buitenduik. Ten eerste leverde deze cheque geen geld 
op, alleen een nat pak en een overvolle auto. 

Tegenwoordig hebben we geen cheque-list meer nodig. Toch zou een 
Checklist af en toe handig zijn zodat je niet voor verassingen komt te staan. 
Lood, vinnen of een bril die je thuis in de schuur heb laten liggen, of je geeft 
gewoon je vrouw de schuld. 
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De clubbladkaftjes door de jaren heen 

 



15 
 

Duikweekend Ellemeet 
Door: Jan Vermeeren 

 
We hebben de camping 't Oefje weer vastliggen  voor het 
duikweekend van 11 tot 13 September 2015. 
Na een jaar afwezig op de camping zijn we weer terug. Voor een gezellig 
weekend om te duiken. 
 
Er zijn nog een paar plaatsen vrij voor een caravan of een camper, voor de 
kleine tentjes is er nog voldoende ruimte. 
De duiken zijn nog niet ingevuld maar dat komt wel. Dat zien we wel ter 
plaatse. 
 
We maken op de vrijdag avond een nachtduik 
Op de zaterdag maken we twee duiken en de zondag morgen nog een duik. 
Geef je snel op want vol is vol !!!!!! 
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Beste Duskiers, 
Door: Hans Wierema 
 

Dat was een plezierige verrassing toen Petra Luites mij per 
mail benaderde. Lang geleden was ik lid en voorzitter van 
Dusky en Petra vroeg mij of ik nog oude herinneringen had 
om jullie te vertellen over “vroeger”. Dat klinkt wel erg oud, 
maar het is dan ook lang geleden dat we de 
oprichtingsvergadering in een café in Tuinzicht hadden. De 

oprichting van duikvereniging Dusky was een logisch gevolg van de Padi-
opleidingen die destijds door Joop Hamelink werden gegeven. Hoe dan ook, 
het was een mooie tijd met nu mooie herinneringen. Mijn duikmaatje en 
“partner in crime” was en is Lex Hiense. Duiken doen we samen niet meer zo 
vaak. Maar gekkigheid uithalen, nog steeds. De eerste buitenlandse reis van 
Dusky werd door Lex en Marie-José, jullie huidige voorzitter en 
ondergetekende gemaakt naar de zuidkust van Frankrijk. We moesten Arie, 
de man van Marie-José, beloven met de hand op ons hart, dat we een aparte 
kamer voor haar hadden geboekt in het hotel. Lex en ik hebben de hele weg 
gelachen met het idee dat Marie-José dadelijk haar eigen tentje mocht 
opzetten. Flauw waren we niet. Het meest spannende tijdens die vakantie 
was waarschijnlijk de duik naar een onderzeeboot die daar sinds WOII op zo’n 
30 mtr. diepte lag. Lex en Marie-José hebben hem gezien, terwijl ik zeeziek en 
kotsend in de Zodiac op hun lag te wachten. 
 
Van de eerste clubboekjes weet ik niet meer zoveel te vertellen. Er is een 
periode geweest dat ze op de eerste pc’s werden gemaakt. Afgedrukt werden 
de vellen vervolgens naar een drukker in Rijsbergen gebracht, die er dan toch 
nog fraaie boekjes van wist te maken. Marie-José en ik hebben ook nog een 
tijdje deel uitgemaakt van de redactie. In die tijd hebben wij samen eens de 
zojuist uitgebrachte film “The Abyss” (1989) bezocht, als redactie. Om daar 
een recensie over te schrijven. Het was serieus werk hoor, zo’n clubblad 
vullen. En waarschijnlijk nu nog steeds.  
 
En dan nu deze speciale editie van het laatste Dusky clubblad. Het is 
misschien verdrietig om afscheid te nemen van dit vertrouwde medium. Aan 
de andere kant gloort een nieuw begin en nieuwe mogelijkheden.  
Het is een eer om, nu na zo’n lange tijd,  in het laatste clubblad te staan met 

deze bescheiden bijdrage. Het wordt vast een collectorsitem. 😉 

 
Het gaat jullie allemaal goed en nog veel plezierige duiken. 
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Laatste clubblad 
Door: Michael Wessenlink 

 

Voor je ligt een bijzonder stukje tekst, namelijk de 
laatste (redactionele) pagina uit het allerlaatste 
papieren clubblad. 
 
Het clubblad bestaat sinds het prille begin van de 

vereniging. Van een eenvoudig blad met de toen beperkte digitale 
middelen is het uitgegroeid tot een volwaardig modern vormgegeven 
clubblad dat door velen met plezier werd gelezen. Natuurlijk op het 
vertrouwde papier, maar de laatste jaren ook steeds vaker digitaal. 
In dit laatste exemplaar blikten we met veel plezier terug op al die 
mooie verhalen, de vele foto’s en de makers van het clubblad.  
 
In dit allerlaatste stukje is het echter tijd om vooruit te kijken. Het 
clubblad stopt weliswaar maar er is eerder dit jaar iets moois voor in 
de plaats gekomen, namelijk een moderne website op 
www.dusky.nl. Op deze website vind je onder meer het laatste 
nieuws, de agenda, foto’s & video’s en een handig 
ledenadministratiesysteem. Met de website blijft de vereniging je 
informeren over alles wat belangrijk is voor onze leden.  
 
Daarnaast blijft de vereniging je informeren via e-mail. Sterker nog: 
de redactie is al druk bezig met de ontwikkeling van een nieuwsbrief, 
zodat je geen Dusky-nieuws hoeft te missen. Zorg er dus voor dat je 
e-mailadres altijd actueel is. Je kunt je e-mailadres zelf aanpassen 
via de beheeromgeving op duikteamdusky.banster.nl, maar via 
ledenadministratie@dusky.nl helpen we je ook graag door dit voor je 
te controleren en samen een account aan te maken. Dan kun je zelf 
altijd je gegevens aanpassen en je voortaan eenvoudig digitaal 
inschrijven voor activiteiten. 
 
Het bestuur en de redactie willen iedereen bedanken voor het lezen 
van het clubblad. De redactie van het clubblad gaat een nieuwe fase 
in. Zij gaan meewerken aan de website en zullen aangeleverde 
stukjes voortaan op de website plaatsen. Aan iedereen het verzoek 

http://www.dusky.nl/
http://duikteamdusky.banster.nl/
mailto:ledenadministratie@dusky.nl
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om dus teksten en foto’s aan te blijven leveren via 
redactie@dusky.nl, zodat we er met zijn allen van kunnen blijven 
genieten. 

 

Tot op de website!!! 

 
Want daar vind je de kalender voortaan 

 

 

 

 

mailto:redactie@dusky.nl
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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   
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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