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Nieuwsbrief februari 2019 

 

Beste leden van Duikteam Dusky,  

Ook tijdens een periode waarin er wat minder in het buitenwater 

wordt gedoken valt er genoeg te beleven bij Duikteam Dusky. Zo 

blikken we in deze nieuwsbrief terug op de Nieuwjaarsduik en het 

duiken bij TODI. Verder blikken we vooruit op alle leuke trainingen 

en activiteiten die op de planning staan, zoals de buitenduiken 

voor komend seizoen en de carnavalstraining bij de jeugd. 

 

Welk artikel wil je als eerste lezen? Maak een keuze bij de 

inhoudsopgave hier rechts. Dan verschijnt het artikel vanzelf in je 

scherm. Deze nieuwsbrief helemaal lezen mag natuurlijk ook! 

 

Voor alle leden die carnaval gaan vieren: we wensen je alvast 

een leutige carnaval toe. Alaaf! 

 

Met sportieve groet, 

Het bestuur en de redactie van Duikteam Dusky 

 

Van het bestuur 

Als we kijken naar de inhoud van deze nieuwsbrief dan kunnen we stellen dat de vereniging bij heel veel 

mensen leeft: er is door de duikcoaches gewerkt aan een mooie duikkalender, het jeugdteam is gestart 

met de voorbereidingen voor het jeugdkamp en het redactieteam heeft een aantal leuke stukken 

aangeleverd voor deze nieuwsbrief. We vinden het mooi om te zien dat onze leden zo betrokken zijn. Die 

betrokkenheid lijkt de laatste maanden ook weer te groeien! Dank dus aan alle leden die zich zo 

inzetten voor onze vereniging.  

Als bestuur zijn we bezig met de voorbereidingen voor de algemene ledenvergadering van 1 april. Daar 

valt genoeg te bespreken. We hopen dus zoveel mogelijk leden te mogen verwelkomen. De stukken 

voor de ALV worden in de loop van maart verstrekt. Van huishoudelijke aard kunnen we nog melden dat 

we het zwembad dit jaar op een aantal momenten niet huren bij Optisport. Dat scheelt ons namelijk de 

zwembadhuur. Voor de jeugd zijn dit 31 mei (jeugdkamp), 7 juni (Pinksteren) en 5 juli. Voor de senioren is 

ook het tweede uur tijdens de vrijdag van Pinksteren (7 juni 2019) geannuleerd. Op deze momenten 

mogen leden geen gebruik maken van het zwembad, maar besparen we als vereniging wel een 

bedrag van ruim 280 euro. Er is eveneens geen training op dinsdag 5 maart (i.v.m. carnaval). 

Het Pinksterkamp komt zoals eerder gemeld te vervallen. Er wordt gezocht naar een locatie voor 2020. 
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Nieuwjaarsduik 2019 

Het is al een tijdje geleden maar op zondag 6 januari vond onze jaarlijkse Nieuwjaarsduik aan de 

Galderse meren plaats. 

Om 12.00 stond alles gereed om iedereen te ontvangen in een 

warme Dusky-tent. Ondanks de kou en een zonnetje dat hard zijn 

best deed om tussen de wolken door te komen, waren er ook dit 

jaar weer een aantal bikkels van duikers die de kou trotseerden en 

een duik maakten in het door de duikcoaches en een aantal 

andere duikers aangelegde parcours.  

 

Na afloop van de duik was er anders dan andere jaren goulash, 

gemaakt door het evenemententeam, die goed in de smaak viel gezien de hoeveelheid die is 

verorberd. Na de nieuwjaarspeech van onze voorzitster was er traditiegetrouw de uitreiking van het fel 

begeerde duikersbeeldje. Bij de heren is dit gewonnen door Alex van Keulen en bij de vrouwen door 

Sabina van ’t Hooft. 

  

 

 

 

 

 

Hieronder nog een aantal cijfers met betrekking tot de duiken in 2018:  

 

N.B. Susanne en Anne-Marie hebben het beeldje al eerder gewonnen. 

De foto’s van deze gezellige dag kan je terugvinden op de website: 

https://dusky.nl/fotos/fotos-2019/nggallery/fotos-2019/Nieuwjaarsduik-2019 

Terug naar de inhoudsopgave 

Alex van Keulen 31 Susanne van de Westen 26

Ruud van de Berg 27 Anne Marie Prinsen 17

Jan Ullings 25 Sabina van 't Hooft 10

Henn Vrins

De Muur - 26 meter

Aantal 

duiken
Dames

Aantal 

duiken
Heren

Gem. aantal duikers per duik

Diepste duik gemaakt door:Aantal duiken gemaakt in 2018

44

Grootste opkomst

20 Duikers

1e Bootduik Duikweekend
9.5

http://www.dusky.nl/
http://www.facebook.com/duikteamdusky
https://dusky.nl/fotos/fotos-2019/nggallery/fotos-2019/Nieuwjaarsduik-2019
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Buitenduiken 2019 

Dit jaar hebben de duikcoaches ervoor gekozen om na 5 jaar weer 

een nieuw duikbeeldje te introduceren. Het beeldje wordt ieder jaar bij 

de Nieuwjaarsduik uitgereikt. Het duikbeeldje kun je krijgen wanneer je 

in een jaar de meeste clubduiken hebt gemaakt. Er is een beeldje voor 

de man en de vrouw met de meeste clubduiken. Je moet wel 

minimaal 10 clubduiken hebben gemaakt.  

Bij de ledenvergadering op 1 april wordt het beeldje tentoongesteld. 

De eerste duiken van dit seizoen staan gepland voor: 

- Zondag 24 maart – Bergse Diepsluis – Snertduik  

- Zondag 31 maart – Den Osse, Nieuwe kerkweg 

Dus de strijd om het beeldje kan weer van start gaan.  

De gehele duikkalender is te vinden op https://dusky.nl/duikkalender-2019/ 

Terug naar de inhoudsopgave 
 

Dinsdagavondtrainingen 

Onlangs is de trainersgroep op dinsdagavond versterkt door Robbert van Beers. Begin januari zijn we om 

tafel gaan zitten om te kijken naar de invullingen van de trainingen.  

Door regelmatig te trainen gaan (hopelijk) je conditie en vaardigheden vooruit. Om dit voor jezelf bij te 

kunnen houden zullen we eens per kwartaal een zo genaamde vorderingstest tijdens de training geven. 

Door het afleggen van een vorderingstest kun je voor jezelf kijken of je vooruit bent gegaan in je 

conditie. Er worden diverse onderdelen gemeten, met en zonder snorkelspullen, boven- en onderwater, 

qua tijd en afstand. De vorderingstest staat ongeveer ieder kwartaal gepland: de data staan vermeld 

op de website https://dusky.nl/agenda/  

Mocht je vragen hebben over de training of wil je dat er aandacht besteed wordt aan een bepaalde 

vaardigheid neem dan contact op met de trainers in het zwembad. Wil je dit liever per e-mail doen dan 

kan dit ook via: trainingsteamsonsbeeck@dusky.nl 

Terug naar de inhoudsopgave 

 

Persluchttrainingen 

Iedere eerste training van de maand wordt er getraind met perslucht. Op dinsdag 4 december fristen 8 

duikers hun vaardigheden op. En op vrijdag 7 december lagen er maar liefst 13 duikers in de duikkuil. 

Tijdens beide trainingen werd er volop geoefend met diverse behendigheidsvaardigheden. Er is 

aandacht besteed aan de commandosprong, buddy-breathing, onderwater het trimvest uitdoen en 

weer aantrekken.  

Heb je zin om je vaardigheden op te frissen en / of bij te houden: kom dan met je duikuitrusting naar het 

zwembad tijdens de eerste training van de maand. We hopen zoveel mogelijk leden te mogen 

verwelkomen. 

 
Terug naar de inhoudsopgave 

 

  

http://www.dusky.nl/
http://www.facebook.com/duikteamdusky
https://dusky.nl/duikkalender-2019/
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Lief en Leed 

De afgelopen maanden zagen we tijdens de trainingen de buiken van 

Floor en Diana steeds maar groeien. De dames bleven mee trainen tot 

aan de kerstvakantie. 

Koen en Floor zijn donderdag 10 januari 2019 de trotse ouders 

geworden van hun dochter Fiona Helena (foto rechts).  

Dinsdag 15 januari 2019 werd Sophie 

geboren (foto links). Haar ouders Ward 

en Diana zijn heel trots op haar. 

Via deze weg willen we beide ouders 

veel geluk, gezondheid en liefde 

toewensen met hun dochters. 

 

Terug naar de inhoudsopgave 

 

 

 

Wie zit er in het duikpak? 

Naam: Sabina van ’t Hooft 

Duikt sinds: Juni 2002 

Duikbrevet: Divemaster 

Aantal duiken: 231 

Hoe ben je bij de club gekomen: Toen ik lid was van een 

duikvereniging, was er iemand van die club tevens lid van Dusky. 

Omdat we graag meer wilden duiken, ook op voor mij onbekende 

stekken, werd me voorgesteld een keer bij Dusky te komen kijken. 

Sinds april 2004 ben ik lid.  

Favoriete duikstek in Nederland: Zeelandbrug in Oosterschelde en 

Nieuwe kerkweg in Grevelingen. 

Mooiste duikstek in het buitenland: US Liberty in Indonesië, 

vanwege de begroeiing van het wrak. 

Mooiste wat je ooit onderwater hebt gezien: duikend dolfijnen, snorkelend walvishaai. 

Wat er op mijn duikbucketlist staat: Manta’s zien onderwater. 

Wat zou je met Dusky graag nog doen: een training ‘overleven op zee’. 
 
Terug naar de inhoudsopgave 

Carnavalstraining & jeugdledenreünie 

Op vrijdag 1 maart is het jeugdteam van Duikteam Dusky volop in carnavalsstemming. De jeugdtrainers 

organiseren dan namelijk een leutige carnavalstraining met carnavalsmuziek en verschillende 

spelmaterialen en activiteiten. Het is de bedoeling dat ieder jeugdlid gekleed komt in carnavals- of 

carnavaleske kleding. Er mag er geen schmink en/of haarverf worden gebruikt. 

Op 15 maart organiseert het jeugdteam een reünie voor oud-jeugdleden van Duikteam Dusky.  

Meer informatie hierover vind je op https://www.facebook.com/events/276327709717257/. 
 

Terug naar de inhoudsopgave 

http://www.dusky.nl/
http://www.facebook.com/duikteamdusky
https://www.facebook.com/events/276327709717257/
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Terugblik 10 februari: Dusky gaat duiken bij TODI 

Dan is het zover, het is zondag 10 februari een regenachtige 

dag als we vroeg in de morgen naar Beringen in België 

vertrekken, waar het duikbassin Todi staat.  

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° Celsius. In dit zoetwater duikcentrum kun 

je genieten van kleurrijke tropische zoetwatervissen en 

levensechte decorelementen 

Als we rond 10.00 uur aankomen staan er al enkele Dusky-

leden ons op te wachten. Nadat alle ongeveer 25 duikers gearriveerd zijn krijgen we een briefing van 

duikcoach Jan. We krijgen een bandje waar we mee naar binnen kunnen en duikcoach Johan vertelt 

nog wat over de vele soorten vissen die er zwemmen.  

Tegen 11.00 uur mogen we ons om gaan kleden. Met het bandje 

kon je je kleren in een locker doen. Van daaruit gingen we met de 

lift naar boven om je fles, lood en trimvest te pakken, wat nog een 

hele tour was om de juiste maat te vinden. Vervolgens bouwden 

we onze sets op en gingen we te water. Het water is inderdaad 

lekker van temperatuur en er zwemmen heel veel verschillende 

vissen rond. Ook liggen er wat auto’s waar je in kunt gaan zitten en 

doorheen kunt zwemmen, er staat een bar en nog een aantal 

doorgangen waar je doorheen kunt zwemmen. In de ronding van 

het bassin zaten ramen waar enkele niet duikende dames stonden 

te kijken naar het onderwaterleven van Todi. Kortom er is van alles 

te zien. Na ongeveer een uurtje gedoken te hebben verlaten we 

het water. We hebben genoten. Nadat iedereen zich weer had 

omgekleed, hebben we samen nog wat gedronken alvorens naar 

Nederland te vertrekken. 

 

De foto’s van TODI vind je op de website: 

dusky.nl/fotos/fotos-2019/nggallery/fotos-2019/Dusky-duikt-in-Todi 

Terug naar de inhoudsopgave 

 

Uitnodiging lezingen EcoDiving 

Onze collega's van EcoDiving organiseren de komende weken twee lezingen waarvoor men ook graag 

leden van Duikteam Dusky uitnodigt. Beide lezingen vinden plaats in het clubgebouw van Argonauta, 

het lokaal vooraan zwembad de Wisselaar. Je kan je aanmelden via activiteiten@ecodiving.nl of 

kris.verhaegen@telenet.be. 

Project Baseline: 29 maart 2019 om 21.15 uur (inloop vanaf 21.00 uur) 

Ongetwijfeld heb je al eens op het Frans Kok rif in Dreischor gedoken. Maar wist je dat een aantal Eco-

leden daar vorig jaar gestart is met het Project Baseline? Om aan deze opstart een goed vervolg te 

kunnen geven is jouw hulp echter nodig. Want met hoe meer mensen we zijn, hoe meer informatie we 

kunnen verzamelen. 

Houd je van duiken en wil je graag de onderwaterwereld van het Frans Kok rif helpen te monitoren en 

beschermen? Kom dan langs op deze informatieavond en verneem alles over dit project. Rob Konings 

zal dan alles vertellen over wat het Project Baseline Dreischor Frans Kok rif is en hoe je daar een bijdrage 

aan kan leveren. Aansluitend wordt er in het zwembad geoefend met zichtmetingen. Neem daarvoor – 

naast je duikuitrusting – ook je spool en schrijfleitje mee. 

http://www.dusky.nl/
http://www.facebook.com/duikteamdusky
https://dusky.nl/fotos/fotos-2019/nggallery/fotos-2019/Dusky-duikt-in-Todi
mailto:activiteiten@ecodiving.nl
mailto:kris.verhaegen@telenet.be
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Maritieme Archeologie & project #Rooswijk1740: 12 april om 20.15 uur (inloop vanaf 20.00 uur) 

Wat maakt dat jij duikt? Is het je interesse in onderwaterbiologie, wrakken of wat anders? Heb je daarbij 

wel eens gedacht aan het beoefenen van maritieme archeologie?  

 

In deze interactieve lezing – waarbij ook prijzen te winnen zijn – gaat Rob Konings in op wat maritieme 

archeologie is en deelt hij zijn ervaringen bij de ondersteuning van het #Rooswijk1740-project. 

 

Voor deze lezing vraagt men aan niet-leden van EcoDiving een kleine bijdrage van 5 euro. 

Terug naar de inhoudsopgave 

 

Sponsoren Duikteam Dusky 
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