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Nieuwsbrief 03 - Duikteam Dusky februari 2016 
 
Beste Dusky-leden,  
 
Bijgaand alweer Nieuwbrief nr. 03, de eerste van 2016 met een aantal zaken die de komende weken 
gaan spelen.  Als iets niet duidelijk is, schroom dan niet om iemand van het bestuur of het 
organiserende team te benaderen ! 
 
Jas met Duikteam Dusky Logo 

Vanuit Duikteam Dusky wordt de behoefte gepeild of er leden geïnteresseerd zijn in een zwarte 

waterdichte jas met Dusky logo. De kosten zullen ongeveer € 75,- bedragen. Het exact bedrag is 

afhankelijk van de oplage. Geïnteresseerden kunnen dan dit aangeven via e-mail: 

algemeenbestuurslid@dusky.nl.   Zodra er voldoende animo is zal een voorbeeld ontwerp worden 

gemaakt en getoond, definitieve kosten worden bepaald,  en de bestelling definitief worden. 

 
15 februari -  Jaarlijkse Duikkeuring  
Vanaf 15 februari tot 10 maart is het mogelijk om je te laten keuren voor het komende duikseizoen 
onze duikarts Dr. Claassens. Keuringsdagen zijn van maandag t/m donderdag om 19.00, 19.20 en 
19.40 uur. Adres: Kwakkelhutstraat 57 te Breda. 
Als je naar de duikkeuring gaat is het belangrijk om je logboek met een leeg keuringsformulier mee te 
nemen! Eigen bijdrage € 12,50 en aanmelden via www.dusky.nl en vervolgens telefonisch inplannen 
bij Jan Ullings elke dag tussen 18.00 en 20.00 uur, tel: 06 21662554. Let op: Overige voorwaarden zijn 
al naar u gecommuniceerd! 
 
6 maart - Afdaling van de Ourthe, 
In België wordt op 6 maart het duikseizoen traditioneel geopend met afdaling van de Ourthe. Aan dit 
evenement, georganiseerd door het Belgische Sealover, wil Duikteam Dusky deelnemen. De Ourthe 
is een klein riviertje in de Belgische Ardennen. Het doel is om in het koude water met duikpak, 
schoentjes, handschoenen en vinnen 9 kilometer af te dalen. Het is een wedstrijd waar duizenden 
duikers uit België, Nederland, Duitsland en Frankrijk aan mee doen, maar wordt meer gezien als een 
prestatie tocht. De inschrijving (uiterlijk 23 februari) wordt verzorgd door de duikcoaches van 
Duikteam Dusky. Ook wordt er een bus geregeld vanaf Breda. De kosten voor dit evenement 
bedragen € 15,-.  Aanmelden via de duikcoaches duikcoach@dusky.nl. en hierbij aangeven of je mee 
afdaalt.  Uiteraard zijn ook de vele supporters van harte welkom om onze Dusky die-hards te 
ondersteunen (gelijke bijdrage voor het vervoer). 
 
14 maart – Algemene ledenvergadering 
De Algemene Ledenvergadering is dit jaar wederom bij OC de Vlieren, aanvang 20:00. Aanmelden is 
niet nodig, graag eventuele stukken insturen voor donderdag 3 maart naar seceretaris@dusky.nl. 
Leden kunnen elkaar machtigen om te stemmen, maximaal 3 stemmen per persoon. Het verslag van 
de vorige ALV ontvangt u binnenkort via de officiële uitnodiging. 
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20 maart - Bezoek aan de decompressiekamer 
Zondagavond 20 maart 2016 gaan we met Dusky naar de decompressiekamer in het Universitair 

Ziekenhuis Antwerpen. We worden om 18.30 verwacht in het UZA. 

Er worden twee sessies gehouden in de decompressiekamer, je gaat in een groepje van 12 personen 

per sessie naar de kamer voor een droge duik. 

Indien je de caisson in gaat, gelden wel de volgende voorwaarden: 

- Je dient gebrevetteerd te zijn.  

- Je dient gekeurd te zijn.  

- Wanneer je verkouden bent mag je de caisson niet in. 

- Als je wilt kun je je duikcomputer meenemen de caisson in.  

Er is ook de mogelijkheid om van boven mee te kijken naar de mensen in de caisson. 

 

We hebben plaats voor 24 personen die de caisson kamer in kunnen en ook hier geldt: vol = vol. Dus 

meld je snel aan door middel van een mail te sturen aan evenemententeam@dusky.nl . Geef aan of 

je de caisson in gaat ja/nee. We gaan naar het UZA met eigen vervoer/carpoolen. Dit zal kort 

gesloten worden met de mensen die mee gaan. Je kunt je aanmelden voor het bezoek aan de 

decompressiekamer en geef daarbij aan of je de caisson in gaat of niet.  

 

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 
zal zondag 14 mei de barbecue worden aangestoken. De kosten bedragen € 15 en aanmelden voor 
dit evenement kan via dusky.nl, zodra het evenement online is zullen wij jullie hierover informeren. 
 

 

Met vriendelijke groet,  
Het bestuur  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sponsors Duikteam Dusky :  
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