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Nieuwsbrief november 2018 

 

Beste leden van Duikteam Dusky, 

Eind oktober was de laatste duik van het Dusky-duikseizoen: een 

mooie duik bij Slag Stormvogel (Oostvoornsemeer) met na afloop 

een heerlijke snertmaaltijd.  

 

Het duikseizoen is dan wel voorbij er gebeurt echter nog genoeg, 

zoals het jaarfeest van aanstaande zaterdag (senioren) en de 

sinterklaastraining voor de jeugd op 30 november. Daarnaast is de 

nieuwjaarsduik van 2019 op zondag 6 januari. 

 

Om jullie te informeren over de lopende zaken sturen we hierbij de 

novembereditie van de nieuwsbrief. Tips en ideeën kun je 

doorgeven via bestuur@dusky.nl. De volgende nieuwsbrief 

verschijnt in januari.  

 

Met sportieve groet, 

namens het bestuur van Duikteam Dusky, 

Marie-José, Hans, Jan, Kris en Michael 

 

Vanuit het bestuur 

In de vorige nieuwsbrief deden we een oproep voor hulp, onder 

meer op het gebied van ledenwerving en vernieuwing binnen de 

vereniging. We zijn blij dat er een groep leden is opgestaan om een 

actieve bijdrage te leveren. Het bestuur kan tenslotte niet alles 

alleen. 

 

Verderop in deze nieuwsbrief lees je een ingezonden stuk van 

Susanne van der Westen. Zij is onderdeel van de nieuw opgerichte 

werkgroep voor vernieuwing binnen Duikteam Dusky. Daarnaast zijn 

er enkele individuele leden die graag iets meer doen voor de 

vereniging. Met hen zijn we in gesprek over wat ze kunnen doen.  

Aan allen dank voor hun toegezegde inzet! 

De volgende bestuursvergadering is donderdag 22 november. Heb 

je vragen of aandachtspunten voor die vergadering? Laat het dan 

weten via bestuur@dusky.nl. 

Evenementen: 

17 november:  

Dusky jaarfeest 

Veehandelshuis, Prinsenbeek 

30 november: 

Sinterklaastraining jeugd 

Kijk voor een volledig overzicht 

op dusky.nl/agenda/ 

 

Jeugdduiken 

De jeugdafdeling van Duikteam 

Dusky heeft vernieuwde 

overeenkomsten gesloten met 

duikscholen RnG Diving en 

Safety Crew Dive Assistance. 

Door de vernieuwde 

samenwerking worden de 

mogelijkheden voor duiken bij 

de jeugdafdeling verder 

uitgebreid. De vereniging hoopt 

hiermee het aantal duikende 

jeugdleden verder te vergroten. 

 

Sinds november is er een 

maandelijkse persluchttraining 

voor jeugdleden die al duiken bij 

één van de betrokken 

duikscholen. Deze jeugd-

persluchttraining vindt iedere 

eerste vrijdag van de maand 

plaats van 20.15 tot 21.15 uur. 

Mogelijke deelnemers worden 

hierover afzonderlijk (door hun 

duikschool) geïnformeerd. Zij 

krijgen van de duikschool ook de 

mogelijkheid om tegen een 

gereduceerd tarief een uitrusting 

te huren. 

 

Daarnaast worden er door de 

duikscholen verschillende 

cursussen aangeboden tegen 

gereduceerd tarief. De 

informatiebijeenkomsten 

hierover zijn op 

- 24 november (RnG Diving) 

- 30 november (Safety Crew) 

- 1 december (RnG Diving) 

 

Jeugdleden & ouders/verzorgers 

ontvangen hierover een aparte 

mail met meer informatie 

inclusief de locaties & tijden. 

 

 

 

http://www.dusky.nl/
http://www.facebook.com/duikteamdusky
mailto:bestuur@dusky.nl
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Vacature voorzitter 

Tijdens de ALV van 2019 treedt Marie-José af als voorzitter. Haar 

tweede termijn van drie jaar zit er dan op. Dat betekent dat de 

vereniging vanaf eind maart 2019 een nieuwe voorzitter zoekt. Heb 

je interesse, wil je meer weten over deze vacature of je direct 

aanmelden? Laat het dan weten via bestuur@dusky.nl. 

Ingezonden stuk Susanne van der Westen 

Binnen Duikteam Dusky is (tijdelijk) een nieuwe werkgroep gestart. Dit 

is besloten nadat ik en Pieter het gesprek zijn aangegaan met twee 

leden van het bestuur. Over de afgelopen ledenvergadering is veel 

gesproken, en de geluiden van ontevredenheid, gevoel van 

onvrede, waar staan we, clubjesvorming, wat doen we, en hoe 

gaan we met elkaar om en verder met de club kwamen steeds 

meer ter sprake. 

 

Omdat ik en Pieter last ervaren van hoe de vereniging momenteel 

ingericht is hebben we een werkgroep mogen oprichten om out of 

the box te denken over Duikteam Dusky en te kijken naar de nabije 

toekomst en verder. Ruud van den Berg, Anne-Marie Prinsen, Petra 

Luites, Kris Verhaegen, Miranda en Pieter Hendriks en Susanne van 

der Westen zitten in deze werkgroep. We kijken wie er nog aan kan 

sluiten vanuit de vereniging.  

 

Heb je ideeën, input, opmerkingen of wat al dat niet, laat het ons of 

het bestuur weten. Wij gaan op 16 november de start maken, 

schroom niet om ons daarvoor te contacten over input.  

 

We horen graag van jullie!! 

Pieter en Susanne 

 

Tassen 

Ongeveer 3,5 jaar geleden heeft de vereniging sporttassen besteld 

met daarop het Dusky-logo. Inmiddels is bij enkele fanatieke leden 

de tas al weer een beetje aan het slijten. We overwegen daarom 

nieuwe tassen te bestellen wanneer er voldoende animo is.  

 

Om een opdracht te kunnen verstrekken is er nog een aantal 

bestellingen nodig. De minimale afname is namelijk 20 stuks. De prijs 

is 15 euro. De Dusky-tas is dan ook prima geschikt als kerstcadeautje!  

 

Heb je interesse geef het dan door aan Marie-José via 

voorzitter@dusky.nl. Dit kan tot en met 2 december. De tassen zijn 

dan op te halen vanaf 14 december. 

 

Wil je in de toekomst iets anders met een Dusky-logo? Laat het weten 

via bestuur@dusky.nl. Dan worden de mogelijkheden daarvoor 

onderzocht.  

 

Nieuwe website  

Duikteam Dusky heeft een 

vernieuwde website 

(www.dusky.nl). Je vindt alle 

belangrijke informatie nog 

steeds op dezelfde plek, maar 

wel in een vernieuwde lay-out 

met een aantal voordelen.  

Zo vind je rechtsboven een 

zoekmogelijkheid (bij het 

vergrootglas) waardoor je 

eenvoudig naar alles op de 

website kunt zoeken. Ook blijft 

het menu voortaan bovenaan 

vast staan, waardoor je altijd 

snel naar een andere pagina op 

de website kunt gaan. De links 

naar onze social media staan 

voortaan rechtsboven in beeld. 

Handig wanneer je ons een 

duimpje op Facebook of hartje 

op Instagram wilt geven. 

 

De website is vernieuwd door de 

technische mensen binnen de 

vereniging in samenwerking met 

Yourcloudweb. Deze 

vernieuwing was nodig omdat 

de oude website per 1 

november – door nieuwe 

technische eisen – niet meer zou 

functioneren. 

 

Yourcloudweb is ook de nieuwe 

hostingprovider van de website. 

Duikteam Dusky kan op hun 

expertise terugvallen wanneer er 

onderhoud aan de website 

nodig is. De verschillende teams 

van Duikteam Dusky kunnen 

uiteraard gewoon content 

blijven plaatsen. 

 

Heb je tips of vragen over de 

nieuwe website? We horen het 

graag via michael@dusky.nl. 

Logboekblad 

Voor de leden met een origineel 

Dusky-logboek hebben we het 

logboekblad ingescand en op 

de website geplaatst, zie:  

https://dusky.nl/documenten/ 

Daarmee kun je je logboek 

aanvullen en al je volgende 

duiken weer keurig noteren! 

 

 

 

 

http://www.dusky.nl/
http://www.facebook.com/duikteamdusky
mailto:bestuur@dusky.nl
mailto:voorzitter@dusky.nl
mailto:bestuur@dusky.nl
http://www.dusky.nl/
mailto:michael@dusky.nl
https://dusky.nl/documenten/
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Reanimatie 
Door Marie-José de Jong 

Afgelopen 5 en 12 november hebben dertien leden deelgenomen aan de jaarlijkse reanimatieles.  

 

Tijdens de les kom je er weer achter hoe belangrijk het is om jaarlijks te herhalen. Even weer alles 

doornemen en opfrissen. Natuurlijk wordt er gelachen als sommige mensen hun rol als vervelende 

omstander wel heel fanatiek vervullen, maar in de tijd dat mensen erg druk zijn met filmen i.p.v. helpen is 

het belangrijk dat je ook leert hoe je hier mee om kunt gaan. We hopen het natuurlijk nooit nodig te 

hebben, maar is het wel zo dan zijn we er als vereniging klaar voor. 

Dank aan alle deelnemers! 

 

Filmavond: Dit was Dusky in 2018! 
Door Kris Verhaegen 

Enige tijd geleden ontstond het idee voor een gezellige avond met foto's en video's van het afgelopen 

Dusky-jaar. Binnenkort wordt er een datum geprikt, maar op de achtergrond zijn we al druk bezig met 

het verzamelen van materiaal. 

 

Uiteraard hebben we veel beelden en filmpjes al zien verschijnen op onze website, Facebook en andere 

sociale media, maar het leek ons gezellig om ze eens op een groot scherm te vertonen onder het genot 

van een hapje en een drankje. Het idee van de ouderwetse en gezellige dia-avonden maar dan in een 

modern jasje! Niet dat we meteen de grootste zaal van Kinepolis willen afhuren, maar een gezellig café 

waar we een en ander op groot scherm en beamer kunnen vertonen is het idee. De exacte datum en 

locatie moeten we nog bepalen, maar dit zal ergens midden maart 2019 (na carnaval!) gaan 

plaatsvinden. Maar bij deze willen we u alvast graag uitnodigen voor deze avond. 

 

Dus heeft u het afgelopen jaar met Dusky leuke, grappige, spannende of andere momenten beleefd en 

vastgelegd op foto of video laat het weten! Ook opnames van een spectaculaire duikervaring in het 

buitenland verdienen zeker hun plaats op deze avond. Zolang het maar of duiken- of Dusky-gerelateerd 

is. Dusky’s eigen onderwater-cameraman en duikcoach Johan Marijnissen heeft alvast toegezegd een 

mooie film - Zijn we anders gewend van hem? - samen te stellen van het duikseizoen 2018. 

Wij willen u vragen ons uw beelden (liefst in origineel formaat) aan te leveren via 

https://drive.google.com/drive/folders/1mMHH6WuEvub_CW4HeJ5dcU28Y21FH8Ki?usp=sharing. 

Uiteraard mag u ook zelf een leuke foto- of videomontage maken. De aangeleverde foto’s en video’s 

worden alleen gebruikt voor de filmavond. Mocht aanleveren via Google Drive niet lukken laat het dan 

weten aan Kris Verhaegen via kris.verhaegen@telenet.be.  

http://www.dusky.nl/
http://www.facebook.com/duikteamdusky
https://drive.google.com/drive/folders/1mMHH6WuEvub_CW4HeJ5dcU28Y21FH8Ki?usp=sharing
mailto:kris.verhaegen@telenet.be
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Even voorstellen… 

Even voorstellen is een terugkerende rubriek in de Dusky-nieuwsbrief. Iedere keer 

stellen we een lid of team kort aan je voor. Dat kan bijvoorbeeld het lief- en 

leedteam, een bestuurslid of iemand van de jeugd zijn, maar ook de winnaar 

van het duikbeeldje voor de meeste duiken. 

Deze keer is Henn Vrins aan de beurt. Henn is eigenaar van Safety Crew 

(www.safetycrew.nl). Dat is één van de twee bij Duikteam Dusky aangesloten 

duikscholen.  

 

Sinds wanneer ben je lid van Duikteam Dusky en hoe ben je bij de vereniging terechtgekomen? 

Ik ben in 1991 lid geworden van Duikteam Dusky. Zo’n 27 jaar geleden. Dat was toen nog onder het 

voorzitterschap van Jan van Aken. Ik werd toen al snel lid van het evenemententeam, samen met Lex 

Hiense. Ook ben ik lid geweest van het bestuur en heb ik als trainer les gegeven in snorkelen, toen nog in 

Zwembad De Wisselslag.  

 

Wat doe je binnen vereniging? 

Op de dinsdag en vrijdag doe ik mee met de conditietraining of geef ik persluchttraining en 

duikinstructie. Daarnaast ben ik zoveel mogelijk aanwezig bij de buitenduiken én zit ik samen met Jan 

Vermeeren in het lief- en leedteam. 

 

Wat vind je het leukste aan Duikteam Dusky? 

De buitenduiken!  

 

We zien dat je laatste tijd ook veel doet voor het duiken van de jeugdleden. Wat spreekt je daarin aan? 

Ik wil graag laten zien dat we een team zijn voor jong en oud. Daarom wil ik de Dusky-junioren kennis 

laten maken met de duiksport en ze daarmee de mogelijkheid bieden om nieuwe avonturen te 

beleven. Als senioren kunnen we onze ervaringen met ze delen.  

 

Wat zou je graag anders willen zien binnen de vereniging?  

Dusky is een duikteam, daar zou dan ook de essentie moeten liggen. Met snorkelen als basis en meer 

duik-gerelateerde evenementen. 

 

Zie je graag iemand of een onderwerp graag terug in deze rubriek? Of wil je er zelf in? Laat het weten 

via michael@dusky.nl. 

 

Sponsoren Duikteam Dusky 
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