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Zwembadtrainingen beginnen weer op dinsdag 20 en vrijdag 23 augustus! 

 

 

Houd zaterdag 21 september vrij! 

 

Duik Galder schoon! 

 

De jeugd zoekt jeugdtrainers! Lees er meer over op: 

dusky.nl/jeugdtrainersgezocht/ 
 

 

 

https://dusky.nl/jeugdtrainersgezocht/


 

Van de voorzitter 
 

Beste leden van Duikteam Dusky, 

 

In mijn voorzitterschap zijn we positief en vol enthousiasme begonnen met het nog 

leuker maken van de vereniging. Inmiddels begint het een leuke vorm te krijgen en 

maken we goede stappen. Dat kan ik niet alleen, daarom ben ik heel erg trots op 

de leden die nu opstaan en meehelpen en meedenken over wat we als club 

willen én wat er nog kan worden gedaan. Daar stoppen we in de vakantie niet 

mee; we gaan daar gewoon mee door. De duikers duiken ook door in de 

vakantie en zoeken elkaar gezellig op. Het word ook steeds drukker aan de 

duikstek. 

 

Ik wens jullie allemaal een hele fijne vakantie toe. Mijn collega-bestuursleden en ik 

zien jullie ook graag weer na de zomerstop in de zwembaden en daarbuiten. 

 

De voorzitter, 

Pieter Hendriks 

 

 

Info vanuit het bestuur 
Leden hebben niet altijd inzicht in wat het bestuur doet, dus geven we graag 

uitleg over waar we momenteel mee bezig zijn.  

 

Natuurlijk zijn we als bestuur bezig met ‘alledaagse’ bestuurlijke zaken, zoals de 

administratie (contributies innen, aanmeldingen & opzeggingen verwerken), 

gesprekken met duikcoaches & trainers, overleg met teams, de aanvraag van 

VOG’s en het beantwoorden van vragen van leden. Ook zijn we betrokken bij de 

federatie en houden we de plannen van de gemeente Breda aangaande de 

zwembaden in de gaten. Zaken die momenteel spelen zijn de eventuele 

uitbreiding van zwembad De Wisselaar en de vraag wie komende jaren de 

exploitatie mag doen van beide zwembaden. 

 

Daarnaast zijn we bezig om te bepalen waar we als vereniging op langere termijn 

naartoe willen. Daarbij moeten we soms ook financiële keuzes maken. Keuzes die 

we zoveel mogelijk in samenspraak met de teams en/of leden maken. Soms is het 

nodig om bepaalde activiteiten of samenwerkingen te stoppen (Kautenbach, 

samenwerking met RnG Diving). Op andere momenten gaan we juist nieuwe 

samenwerkingen aan. Zo wordt er regelmatig met EcoDiving gesproken over wat 

we voor elkaar kunnen betekenen, met onlangs een geslaagde gezamenlijke 

bootduik als resultaat.  

 

Als bestuur proberen we onze leden de faciliteiten te bieden om hun sport 

(duiken/snorkelen) of passie (het organiseren van (jeugd-)activiteiten) zo 

eenvoudig mogelijk te maken. In de praktijk betekent dit dat we waar nodig ook 

actief meehelpen in de uitvoering ervan. Vele handen maken licht werk!  

 

Heb je suggesties voor het bestuur? Laat ze weten via bestuur@dusky.nl of spreek 

ons aan in het zwembad of bij een clubduik. 



 

Aspergeduik 
Aangezien onze jaarlijkse evenementen zoals Kautenbach en het jaarfeest dit jaar 

niet plaatsvinden is er besloten om wat we hiermee besparen voor een gedeelte 

terug te stoppen in onze buitenduiken. 

 

Dus organiseerden we een aspergeduik bij Putti’s Place. 

We hebben lang niet zo’n slecht weer gehad, maar het moest er een keer van 

komen. Wat een weer! Hard waaien en regenen. Alle slechte weerselementen 

waren aanwezig om er geen leuke dag van te maken. Maar dat hebben we niet 

toegelaten. Er was een tent aanwezig waar we met zijn allen 

lekker droog konden staan na de duik. De duik was mooi en 

megadruk, ook door de bootjes die daar lagen met duikers. 

Na de duik stond de pan op met de asperges en was er lekkere 

eiersalade met stokbrood. 

 

De pan was leeg, eiersalade op, en het was heel gezellig met 

elkaar. Kortom: een geslaagde dag!  Volgend jaar hopen op 

veel beter weer en dezelfde gezelligheid. 

 

 

Alle foto’s vind je op: 

dusky.nl/fotos/fotos-

2019/nggallery/fotos-2019/ 

De-aspergeduik-van-Dusky 
 
 
 
 
 
 

Jeugdkamp (Kaya van Teeffelen) 
Mijn naam is Kaya, ik ben 16 jaar en ik ben dit jaar voor het eerst 

mee geweest als assistent-jeugdtrainer tijdens een jeugdkamp. 

Daarvoor ben ik al een aantal jaar mee geweest als jeugdlid. Ik 

vond het kamp nog leuker dan verwacht, omdat ik zoveel 

verantwoordelijkheid had. Ik had een groep samen met Marijn. 

Team blauw! Ook had ik een rol in levend cluedo en mocht ik met 

veel spellen meehelpen. Het leukste spel vond ik levend stratego.  

 

Het was erg leuk om te zien hoe enthousiast alle kinderen waren. 

Ik heb dan ook heel veel zin in volgend jaar!!  
 

dusky.nl/fotos/fotos-2019/nggallery/fotos-2019/jeugdkamp-(2019)  

https://dusky.nl/fotos/fotos-2019/nggallery/fotos-2019/De-aspergeduik-van-Dusky
https://dusky.nl/fotos/fotos-2019/nggallery/fotos-2019/De-aspergeduik-van-Dusky
https://dusky.nl/fotos/fotos-2019/nggallery/fotos-2019/De-aspergeduik-van-Dusky
https://dusky.nl/fotos/fotos-2019/nggallery/fotos-2019/jeugdkamp-(2019)


 

Nachtduiken (Ruud v/d Berg) 

Tijdens de zomermaanden wanneer het zwembad 

gesloten is hebben de duikcoaches een aantal 

nachtduiken gepland.  

Nachtduiken is bij een groot aantal duikers een favoriet 

onderdeel van hun duikprogramma.  

Het onderwaterleven is anders dan tijdens de duiken 

overdag. De dieren die we overdag zien rusten vaak   

’s-nachts in een beschermde omgeving. Daarnaast 

zijn er verschillende (roof)dieren juist dan actief 

aanwezig. 

 

De duikstek waar je overdag al hebt gedoken, heeft in 

het donker een andere uitstraling. Je bent tijdens de 

nachtduik aangewezen op de lichtbundel van je 

duiklamp, buiten deze lichtbundel is het donker. Alleen 

de lichtbundel van je buddy is waarneembaar. Ook dit geeft een extra dimensie 

aan het nachtduiken  

 

Vrijlopende en jagende kreeften, vrij zwemmende 

paling, pijlstaart inktvis, puitaal en de vorskwab 

zijn voorbeelden van wat je ’s-nachts zoal tegen 

kunt komen tijdens je duik. 

 

Ook het fenomeen zeevonk kun je tijdens de 

zomeravond meemaken. De zeevonk is een 

eencellige welke in ondiepe zeeën en meren in 

het plankton voorkomt. Zeevonk produceert blauw licht wanneer het bewogen 

wordt. Dan kan gebeuren als je nachts in zee zwemt op een zomernacht. Ook 

golfslag doet dan licht ontstaan, de branding geeft blauw licht. 

 

Tip: plan de duik op een bekende duikplaats, waar je overdag al eens hebt 

gedoken. Zorg voor een goede duiklamp en een back-up lamp. 

 

Een hartelijk welkom voor nieuwe leden! 
  

Junioren: 

Kaya van Teeffelen 

Manon Hendriks 

 

Senioren: 

Marcel de Pauw 

Jeroen Damen 

 

 

  



 

Deel je vakantie ervaring 
 

Oproep! 
 

Vakantiegangers! Wie vindt het leuk om zijn/haar vakantie 

ervaring/verhaal/tips te delen binnen Dusky via deze nieuwsbrief?  

Stuur je verhaal naar redactie@dusky.nl 
  

 

Duikteam Dusky redt baby bruinvis tijdens duik in Katshoek  
Door: Duikersgids 

Op zondag 23 juni 2019 hebben leden van duikteam Dusky een bruinvis gered tijdens 

een duik in Katshoek. Voor het team te water ging zagen zij de bruinvis spartelen 

tussen de basaltblokken. Leden van duikclub duikteam Dusky pakten het dier op en 

plaatsten het terug. Na hun duik troffen ze de bruinvis opnieuw aan, vastzittend in 

het wier. Het dier is uiteindelijk vervoerd naar SOS Dolfijn, waar het later in de middag 

is overleden. Video: Aquafilms.nl. Bekijk video: 
https://www.youtube.com/watch?v=UgvGCnOeHz0 

 

Duiken Katshoek 

"Vanmiddag om 14:15 uur was de kentering in Katshoek," vertelt Pieter Hendriks van 

duikteam Dusky. "Wij gingen te water rond de klok van 13.45 uur. Ineens zag teamlid, 

Johan Marijnissen, tussen de blokken een baby bruinvis spartelen. Hij riep en twee 

andere leden spoedden te hulp. Samen legden ze het dier weer in het water. Het 

bleek te gaan om een kalfje van maximaal enkele dagen oud. De Belgische duikers, 

Marc van Buynder en Roel Verelst waren eveneens ter plaatse. Alles werd gedaan 

om het dier drijvende te houden en niet te laten verdrinken. Uiteindelijk leek het dat 

de bruinvis herstelde en wegzwom." 

 

Bruinvis in het wier 

Niets bleek minder waar. "Na mijn duik kwam ik boven en zag ik dat de bruinvis vast 

zat in het dikke wier," verolgt Pieter Hendriks. "Ik ben er naar toe gezwommen en heb 

hem vervolgens losgemaakt en teruggebracht naar het ondiepe. Daar hoorden we 

dat de dierenambulance onderweg was. Die hebben de bruinvis naar een 

politiedepot in Goes gebracht, waar hij opgehaald is door SOS dolfijn. Helaas 

hoorden we later dat het baby dolfijntje niet meer te redden was. Medewerkers van 

SOS Dolfijn moesten het laten inslapen omdat een dergelijk jong dier niet zonder het 

moederdier kan overleven. 

 

" Wat zou jij doen als je een bruinvis in nood aantreft? Er zijn vier gouden regels. 

Probeer ze te onthouden....! 

 

1. Blaasgat: Een bruinvis of dolfijn haalt adem met het blaasgat op zijn hoofd. Het 

dier op het strand is waarschijnlijk verzwakt en niet in staat te zwemmen. Als er water 

of zand in het blaasgat komt kan het dier verdrinken of stikken. Duw het dier daarom 

nooit terug en leg het altijd plat op de buik! 

https://www.youtube.com/watch?v=UgvGCnOeHz0


 

2. Rust: Een bruinvis of dolfijn op het strand schrikt snel. Loop rustig, houd mensen en 

honden op afstand. 

3. Koelen: Een bruinvis krijgt het snel te warm. Koel het dier af met water en natte 

doeken en zorg voor schaduw. 

4. Hulp! Bel SOS Dolfijn en zorg goed voor het dier tot de dolfijnambulance ter 

plaatse is. Het noodnummer is 0665 - 098576 

 

Rebus 
Stuur de oplossing in en maak kans op een kleine attentie! Een loting zal 

plaatsvinden onder de junioren en senioren die binnen 5 dagen na het verschijnen 

van deze nieuwsbrief de oplossing insturen naar redactie@dusky.nl. 

 

Prijswinnaars van de vorige nieuwsbrief zijn: 

Senioren: Jan Vreugde    

Jeugd: Manon Hendriks   

Zij krijgen een consumptie tijdens een van de trainingsavonden.  
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Wie zit er in het duikpak? 
 

Naam: David van Geel 

Duikt sinds: 2014 

Duikbrevet: Divemaster  

Aantal duiken: +150 

Hoe ben je bij de club gekomen: Via Frank van Ham 

Favoriete duikstek in Nederland: Als het maar zout water is 

Mooiste duikstek in het buitenland: Overal waar niet commercieel word gedoken 

Mooiste wat je ooit onderwater hebt gezien: Van klein tot groot, er is zoveel te zien 

Wat er op mijn duikbucketlist staat: Twijfel tussen instructeur of Advanched Nitrox met 

decompressieduiken 
 

 

Dusky feliciteert! 

 

Jan Vermeeren met zijn 800ste duik!  

  



 

Vakantietips 
Snorkelen is prachtig, duiken is fascinerend! Wanneer je met snorkel voor het eerst 

onderwater gaat in een tropische zee lijkt het alsof je een aquarium binnenstapt. 

Door te duiken wordt deze onderwaterbeleving nog fascinerender. Duiken en 

snorkelen openen een nieuwe wereld voor je en je krijgt er nooit genoeg van.  

Ieder vakantieland is anders. Duiken kan mooi zijn op verre bestemmingen, maar het 

is soms net zo verrassend om te duiken in Nederland (met name Zeeland) of België. 

Heb je nog geen vakantieplannen gemaakt? Hierbij enkele tips waar je zou kunnen 

gaan snorkelen of duiken! 

- Kroatië - scheepswrakken en grotduiken in Kroatie 

- Lanzarote - Manta's! 

- Malta + Gozo - wrakduiken en grotduiken 

- IJsland - zeer helder water bij Thingvellir 

- Spanje - Snorkeltrip naar de Medes-eilanden 

 

Fijne vakantie! 
 

Duikweekend september (Duikcoach, Jan Vreugde) 
Het 2e weekend van september staat weer het duikweekend op camping de 

Klaverweide in Ellemeet gepland. De meeste deelnemers aan dit weekend 

druppelen ‘s morgens al op de camping binnen waar gauw de caravan of tent op 

wordt gezet. Ook zijn er verschillende deelnemers die een huisje hebben gehuurd. 

Ook zij leggen snel hun spullen binnen want er staan weer leuke duiken gepland. Het 

duiken start al op vrijdagmiddag, dan gaan we naar de Zeelandbrug. ’s avonds 

hebben we een duik gepland in den Osse aan de Nieuwe Kerkweg. Zaterdag gaat 

de bootduik helaas niet door en zal er door de duikcoaches nog worden bepaald 

waar we ‘s morgens en ‘s middags gaan duiken. Zondag gaan we na het ontbijt 

naar Burghsluis Oostbout, waar we de laatste duik van dat weekend maken, hierna 

gaan de meesten naar huis of terug naar de camping om hun spullen op te ruimen 

en het duikweekend af te sluiten. 

 

Brouwerssluis (Duikcoach, Jan Vreugde) 
Verderop in september (de 28e) staat er een Noordzeeduik vanaf de kant gepland, 

dit zal niet zoals in de agenda staat bij Brouwerssluis zijn maar aan de andere kant 

van de brouwersdam (noordkant). Stichting Anemoon heeft hier in 2016 een mooie 

en nieuwe schelpdierbank aangetroffen vol met een grote diversiteit aan leven 

welke de moeite waard is om eens een keer te bezoeken. 

Deze bank is vermoedelijk in de laatste 15 jaar ontstaan doordat in de Brouwersdam 

een spuisluis is aangelegd. Daardoor kon water met larven van zowel de Platte 

oester als de Japanse oester vanuit het Grevelingenmeer de Noordzee bereiken. 

Door de noordelijke reststroom kwamen de larven aan de noordkant van de 

Brouwersdam terecht, waar zij zich in de luwte van de blokkendam konden settelen. 

Deze oesterbanken geven een stevig houvast aan veel organismen, waaronder 

sponzen, zeeanemonen, hydropoliepen, zakpijpen en wieren.  



 

Behalve houvast, boden de banken schuilgelegenheid aan slakken, krabben, 

kreeften en vissen en vormden ze een prima plek voor veel dieren om zich voort te 

planten en op te groeien. 

In samenspraak met stichting Anemoon gaan we kijken of we hier leuke 

waarnemingen kunnen doen die we dan kunnen melden aan de stichting, dus 

breng gerust je camera mee! Al met al wordt ook dit weer een leuke en interessante 

duik, nadere info over de verzameltijd enz. volgt nog. 

 

Sponsoren Duikteam Dusky 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.safetycrew.nl/
http://yourcloudweb.com
http://www.toolsolutions.nl
http://www.a-hessels.nl/

