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Nieuwsbrief december 2018 

 

Beste leden van Duikteam Dusky, 

In deze nieuwsbrief informeren we je over een 

aantal activiteiten binnen de vereniging.   

Er gebeurt namelijk genoeg!  

 

We wensen iedereen fijne dagen!  

 

Met sportieve groet, 

namens het bestuur en de redactie van Duikteam Dusky 

 

Kerstgroet van het bestuur 

Het jaar 2018 loopt alweer snel op zijn einde. Het buitenduikseizoen is 

zonder problemen verlopen en de zwembadtrainingen overbruggen 

de periode naar het komende duikseizoen. Het afgelopen jaar heeft 

bol gestaan van activiteiten, wel of niet gerelateerd aan de 

duiksport, die goed zijn bezocht.  De verschillende teams zijn al weer 

druk bezig met nieuwe plannen voor 2019. Ook is er een werkgroep 

opgericht om met andere ogen naar Duikteam Dusky te kijken en 

nieuwe en frisse ideeën aan te dragen. 

 

In de kerstvakantie komt de jeugdtraining op 28 december te 

vervallen. De seniorentraining op die vrijdag gaat wel door. 

Daarnaast komt de dinsdagavondtraining 2 keer te vervallen (1e 

Kerstdag en Nieuwsjaardag).  

 

Op zondag 6 januari wordt aan de Galderse Meren wederom de 

jaarlijks Nieuwjaarsduik georganiseerd met aansluitend de 

Nieuwjaarsreceptie met een hapje en een drankje. De organisatie 

ligt in de handen van de duikcoaches en het evenemententeam.  

Deze worden hierbij gelukkig weer ondersteund door de diverse 

vrijwilligers. Komt allen en neem familie en vrienden die interesse in 

de duiksport hebben mee voor een kennismaking met Dusky. 

 

Rest het bestuur nog om iedereen fijne feestdagen en een 

voorspoedig maar vooral gezond 2019 toe te wensen! Dat we samen 

veel trainingsuren in de zwembaden en een veilig buitenduikseizoen 

mogen maken. 

Evenementen: 

Zondag 6 januari 2019 

Nieuwjaarsduik 

Galderse Meren 

Zondag 10 februari 2019 

Duiken bij TODI 

Kijk voor een volledig overzicht 

op dusky.nl/agenda/ 

 

Nieuw redactieteam 

Zoals je misschien al hebt 

meegekregen is er een 

werkgroep opgericht om out of 

the box te denken over 

Duikteam Dusky en te kijken naar 

de nabije toekomst en verder.  

 

Een van de actiepunten binnen 

dit team is het terug opzetten 

van het redactieteam om het 

clubblad nieuw leven in blazen. 

 

Dit nieuwe redactieteam 

bestaat om dit moment uit 4 

leden, waarvan 2 nog het 

laatste clubblad in april 2015 

hebben uitgebracht, namelijk 

Sabina en Petra, dus zij keren 

terug naar hun oude vertrouwde 

plaats binnen dit team. 

Daarnaast zijn Ruud en Miranda 

aangeschoven. Deze 4 leden zijn 

al jaren lid van Dusky en hebben 

ook verschillende functie binnen 

de vereniging vervuld, o.a. 

secretaris, penningmeester, 

webteam, duikcoach, 

evenemententeam, etc. 

 

Zij zullen de komende tijd gaan 

brainstormen over de vorm en 

het verspreiden van het 

clubblad. Het doel van het 

redactieteam is de persoonlijke 

beleving van de leden binnen 

Dusky te delen. Ideeën zijn 

natuurlijk van harte welkom! 

 

 

 

 

http://www.dusky.nl/
http://www.facebook.com/duikteamdusky
http://dusky.nl/agenda/
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75ste duik Susanne van der Westen 

28 oktober had Susanne haar 75ste duik. Ze vertelt daar zelf over:  

 

“Begin 2016 ben ik begonnen met duiken bij Safety Crew. Nu een 

aantal brevetten verder, met duiken in Nederland, Curaçao en in 

zoet en zout water, was het 28 oktober zover: mijn 75ste duik. 

 

Na de duik werd ik verrast door een lekker stuk staart. Ik had zelf de 

borrel meegenomen. Op naar nog meer duiken.... “ 

 

 

 

 

 

 

  

 

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.  

 

Er is gebleken dat kandidaat-

voorzitters graag meer 

informatie willen hebben over 

de werkzaamheden die horen 

bij de functie van voorzitter. Het 

bestuur stelt daarom de 

komende twee vergaderingen 

van het bestuur (17 januari &  

14 maart) open voor leden die 

geïnteresseerd zijn in de 

vacature van voorzitter. Zij 

kunnen als toehoorder aanwezig 

zijn om een betere indruk van de 

werkzaamheden te krijgen. 

 

Heb je interesse en wil je graag 

de bestuursvergaderingen 

bijwonen of je direct 

aanmelden? Laat het dan 

weten via bestuur@dusky.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dusky.nl/
http://www.facebook.com/duikteamdusky
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TODI 

10 februari 2019 staat er een duik gepland bij 

duikcentrum TODI. We verzamelen daar om 10.00 uur en 

om 11.00 uur kunnen we te water, twee uur lang. 

 

Todi is een gigantisch duikbassin van 10 meter diep en 36 

meter doorsnee, met meer dan 6.200.000 liter water en 

een temperatuur van 23°. In dit zoetwater duikcentrum 

kan je genieten van kleurrijke tropische zoetwatervissen 

en levensechte decorelementen. 

 

Wat je mee mag nemen is je automaat, duikbril, onderwatercamera, zwembadvinnen en duikpak (nat- 

advies is minimaal 5 mm). Je trimvest lood en fles mag je thuislaten. Mocht je niet in het bezit zijn van 

deze materialen, dan is er de mogelijkheid om die daar te huren. Neem wel je duikbrevet, 

verzekeringsbewijs en verklaring medische keuring mee. Verder kun je alle informatie vinden op 

www.todi.be en zal je verder geïnformeerd worden op de Dusky buitenduiken APP. Afsluitend is er de 

mogelijkheid om bij de Brasserie te lunchen, waar je ook weer kan genieten van het aquarium.  

 

Je kan je aanmelden voor deze duik tot en met 31 januari, door in te loggen op de website/ 

evenementen. Kosten zijn €37,- per persoon (automatische incasso). 

 

Sponsoren Duikteam Dusky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dusky.nl/
http://www.facebook.com/duikteamdusky
http://www.rngdiving.nl/
http://www.safetycrew.nl/
http://yourcloudweb.com
http://www.a-hessels.nl/
http://www.rudyvermeeren.nl/

