
 

 

 

 

 
 

 

Beste leden van Duikteam Dusky, 
 
Eind april ging Duikteam Dusky in Zeeland op zoek naar sepia’s. Deze sepia’s boden de 
(redactie-)leden voldoende inspiratie voor een bomvolle nieuwsbrief met nieuws over de 
nieuwe voorzitter, leden die zich voorstellen en verslagen van verschillende evenementen. 
Welk artikel wil je als eerste lezen? Maak een keuze bij de inhoudsopgave hieronder. Dan 
verschijnt het artikel vanzelf in je scherm. Deze nieuwsbrief helemaal lezen mag natuurlijk 
ook! 
 
Met sportieve groet, 
Het bestuur en de redactie van Duikteam Dusky 

 

Inhoudsopgave Sepia-nieuwsbrief: 

 

Snertduik – door Marty 

Algemene Leden Vergadering 

Nieuwe kapitein op het schip – door Marie –José  

Samen  – door Pieter Hendriks 

Loes Rompa stelt zich voor  

Vacature 

Contact en info formulier 

Zoek de 10 verschillen! 

Een hartelijk welkom voor nieuwe leden! 

Dusky feliciteert! 

Jeugdkamp 

De sepia 

Sepia duik – door Susanne 

Wie zit er in het duikpak?  

Vinkeveense Plassen zandeiland 4 – door de duikcoaches 

Terugblik carnaval jeugd en clubkampioenschappen 

Afzwemmen en diploma uitreiking met BBQ  

 



 

 

Snertduik 
Snertduik 2019, de aftrap van een nieuw duikseizoen. 

Na enkele maanden “winterslaap” (met uitzondering van de leuke duiktrip naar TODI in België) is het 

duikvirus weer flink op komen zetten. Op 24 maart was het tijd voor de 1e duik van het nieuwe seizoen. 

De locatie van de traditionele eerste duik was dit keer de duiklocatie Oesterdam Bergse diepsluis. 

 

Onze “chefkok” Ruud (met aanhang) heeft voor de snert en brood met Zeeuws spek gezorgd en hij heeft 

blijkbaar tevens de weergoden verzocht dat het maar erg mooi mag weer zijn voor deze openingsduik. 

Met een strak blauwe lucht, weinig wind en een temperatuurtje van ongeveer 10 tot 12°C mogen we 

zeker niet klagen. Met een ruime opkomst (duikers en niet duikers) heeft iedereen zich om 10:00 uur 

verzameld. De duikteams worden zoals altijd samengesteld en de briefing wordt (ook zoals gewoonlijk) 

netjes verzorgd door Jan. 

 

De locatie is voor vrijwel iedereen bekende kost (voor ondergetekende betekent het de 2e duik op deze 

locatie maar ja je moet natuurlijk ergens een keer beginnen). 

Vooraf wordt iedereen gewaarschuwd voor de gevaren 

van onderkoeling (zeker voor de nat duikers onder ons) 

en dat is zeker niet onbelangrijk. Met een 

watertemperatuur van ongeveer 7°C is het helaas nog 

aan de koude kant en de verwachting is dat het 

onderwaterleven vanwege deze temperatuur nog 

redelijk rustig zal zijn, maar we zullen het snel weten. 

Rond 10:45 is iedereen zo ongeveer wel gereed voor de 

eerste duik en ja het water is behoorlijk frisjes… (±2 

cm….). We moeten tevens rekening houden met een 

zeer lage waterstand waardoor het platform niet erg 

diep ligt. Zoals verwacht is het onderwaterleven nog erg 

rustig. En met een duiktijd van ongeveer 30 tot 45 

minuten is het onder deze omstandigheden wel 

gedaan. Hierna kunnen we ons lekker opwarmen met 

een kop heerlijke warme snert (met de complimenten aan de kok!!!). 

Onder het genot van de soep nog even wat gezellig 

na-kletsen waarna iedereen weer zijn eigen weg 

gaat. Ondanks het koude water toch weer een 

heerlijk duikje gemaakt! 

 

De kop is eraf mensen en wat vind ik het heerlijk dat 

het duikseizoen weer begonnen is…..  

Op naar weer een geweldig nieuw duikseizoen! 

Groeten, 

Marty de Veld 

 

Voor meer foto’s https://dusky.nl/fotos/fotos-2019/nggallery/fotos-2019/De-dusky-snertduik 

Terug naar inhoudsopgave  
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Algemene Leden Vergadering 

Maandag 1 april was de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) van Duikteam Dusky. Tijdens de ALV 

werd ook de verkiezing gehouden voor de functie van voorzitter. De termijn van Marie-José liep af en zij 

had eerder al besloten te stoppen na haar tweede termijn van drie jaar. Pieter Hendriks was de enige 

kandidaat voor de functie en werd door de leden ook benoemd tot voorzitter. Hun afscheid- en 

welkomwoordje lees je hieronder. De notulen van de ALV worden meegezonden met de volgende 

nieuwsbrief. 

Terug naar inhoudsopgave 

Nieuw kapitein op het schip 

6 jaar gelden al weer werd ik gevraagd om het Dusky schip te besturen. Bij gebrek aan een schipper ben 

ik op de boot gestapt. Mij eigenlijk niet beseffen wat het inhield. Misschien maar goed ook anders was ik 

waarschijnlijk niet opgestapt. 

 

De boot heeft regelmatig in zware storm verkeerd en ik had een paar keer de reddingsboot al uitgegooid. 

Maar mijn mede bemanningsleden en in het bijzonder Hans hebben er voor gezorgd dat ik in de boot ben 

blijven zitten. Ik heb veel geleerd. Ik wil niet zeggen dat ik mijn vaarbewijs heb gehaald, maar ik heb mijn 

best gedaan. En mij is altijd gezegd dat je meer niet kunt doen. Een vereniging ben ik niet als voorzitter of 

bestuur. Een vereniging zijn wij allemaal. Vraag je dus niet af wat het bestuur voor jou kan doen, maar 

wat jij kunt doen voor de vereniging. 

 

Ik wil iedereen bedanken en wens de nieuwe voorzitter een behouden vaart. 

 

Marie-José 

Terug naar inhoudsopgave 

 

Samen 

Beste Dusky leden, 

Als eerste wil ik Marie-Jose hartelijk bedanken voor de afgelopen 6 jaar als voorzitster. Zoals jullie hebben 

kunnen lezen heeft ze heeft een heel mooi stukje geschreven, waarin in ze aangeeft dat een vereniging 

niet alleen het bestuur of de voorzitter is, een vereniging zijn we allemaal. 

Ik ben het met haar eens dat het niet gaat om wat het bestuur kan doen voor jou, maar wat kunnen wij 

allemaal doen voor de vereniging. En wat wij met z’n allen kunnen doen voor de vereniging dat wil ik de 

komende tijd gaan uitstralen. 

Ik zou graag willen dat we met z’n allen trots zijn op onze vereniging Duikteam Dusky, dat we elkaar 

helpen, junioren en senioren, en met z’n allen samen onze activiteiten kunnen doen. Dit kunnen we 

alleen maar bereiken als we allemaal dezelfde kant op gaan en willen. 

Ik ga, als de nieuwe voorzitter, met heel mijn hart en ziel mij hiervoor inzetten. 

SAMEN is naar elkaar luisteren en helpen. Als er iets is of je hebt ideeën kom naar ons toe! 

Pieter Hendriks 

Terug naar inhoudsopgave 



 

 

Loes Rompa stelt zich voor 
Hallo allemaal,  

Er werd mij gevraagd om iets over mijzelf te schrijven, dat was nog niet even makkelijk. Aangenaam mijn 

naam is Loes Rompa en ik ben inmiddels al een tijdje lid van Dusky. Ook Julian mijn oudste zoon is lid van 

Dusky en heeft het erg naar zijn zin. Ik woon samen met Brian en mijn 2 kinderen in de Haagse Beemden; 

Noah van bijna 4 jaar en Julian van bijna 13 jaar. En met onze grote vriendelijke reus Storm, een kruising 

tussen een Berner en Zwitserse sennenhond. 

  Ik was werkzaam in de verpleging, maar helaas heb ik dit wegens 

omstandigheden moeten stoppen. Daardoor ben ik nu huismoeder en doe ik 

redelijk wat vrijwilligerswerk . Zo ben ik al ruim 30 jaar lid bij de scouting en al 22 

jaar leider van een groep kinderen. Dit doe ik vol passie en hopelijk kan ik ook 

mijn passie bij Dusky delen .  

Ik ga graag met vrienden en kennissen leuke dingen doen en een feestje op zijn 

tijd sla ik ook niet af. Hobbyen doe ik ook erg graag van haken tot verven , 

klussen en wat je nog meer kan bedenken niets is te gek.  

 

Ik ben in de afgelopen weken gevraagd of ik iets kon betekenen binnen Dusky en heb hier over 

nagedacht. Ik heb aangegeven dat ik de jeugd wil helpen. Dit heeft een rol opgeleverd in het 

evenemententeam van de jeugd. Toen kwam ook de vraag of ik in het evenemententeam van de 

volwassenen wilde komen, hierop heb ik ook ja gezegd . Lijkt me een erg leuke uitdaging. Ook zal ik zelf 

van start gaan met een duikcursus zodat ik net als vele van jullie kan gaan duiken en ook samen met 

Julian.  

Jullie komen mij vast wel tegen, tot ziens bij Dusky  

Liefs Loes  

Terug naar inhoudsopgave 

 

Vacature 

Kom het evenemententeam versterken!! 

We zijn op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger(s), die 

naast het ondersteunen van de duikcoaches bij hun 

duikactiviteiten, verschillende evenementen wilt 

organiseren binnen de vereniging. Bijv. jaarfeest, 

nieuwjaarsreceptie, pinksterweekend etc. Ben jij iemand 

die ervan houdt om te organiseren, te vernieuwen en 

saamhorigheid te creëren, dan zijn wij op zoek naar jou. 

Nieuwsgierig en/of interesse, mail voor meer informatie 

naar evenemententeam@dusky.nl 

Terug naar inhoudsopgave 
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Contact en info formulier 
Duiken is een veilige sport. Maar het is mogelijk dat zich een situatie voordoet waarbij we assistentie van 

hulpdiensten moeten vragen. Dit hoeft niet duikgerelateerd te zijn. Men zal dan om gegevens vragen. Om 

dan goed en snel te kunnen handelen hebben we een formulier ontwikkeld waar je de benodigde 

gegevens kunt invullen. Het formulier kun je na ondertekening bij de duikcoaches inleveren. Zij zullen 

zeer zorgvuldig met deze gegevens omgaan en het formulier niet voor andere doeleinden gebruiken. 

Download hier het contactinfoformulier. 

Terug naar inhoudsopgave 

 

Zoek de 10 verschillen! 
Stuur de oplossing in en maak kans op een kleine attentie!. Een loting zal plaatsvinden onder de junioren 

en senioren voor degene die binnen 5 dagen na het verschijnen van deze nieuwsbrief de oplossing 

insturen naar redactie@dusky.nl. 

 

  
 
Terug naar inhoudsopgave 

Een hartelijk welkom voor nieuwe leden! 
 

Junioren: 
Anna Botjes 
Elke Botjes 
Daniele Coccia 
Annika van der Plaat 
Roos van der Pol 
Fleur Sanders 
Jenny Schalk 
Maddie Taylor 

Senioren: 
Alex Fichtinger 
Manon Hendriks 
Marcel Hoppenbrouwers 
Kaya van Teeffelen 
Jurgen te Veele 
Frank Mommers 

 
Terug naar inhoudsopgave 
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Dusky feliciteert! 

 

Terug naar inhoudsopgave 

Jeugdkamp 
Ook dit jaar is er weer een spetterend Dusky jeugdkamp. Het jeugdkamp vindt plaats tijdens het 

Hemelvaartweekend van donderdag 30 mei tot en met zondag 2 juni 2019. Dit jaar gaan we net zoals in 

2017 naar De Hoge Rielen in Kasterlee (België).  

Ouders/verzorgers van jeugdleden hebben een inschrijfformulier ontvangen. Inschrijven kan tot en met 

17 mei 2019. De eigen bijdrage is 45 euro. Vrijdag 10 mei om 19.30 uur is er een informatieavond voor 

ouders en jeugdleden. Alle vragen over kamp kunnen dan worden gesteld. 

Sponsoren gezocht voor jeugdkamp 

Net zoals vorig jaar zoeken we ook dit jaar sponsoren voor jeugdkamp. Je leest – en ziet ! – er meer over 

op https://www.facebook.com/duikteamdusky/posts/2162913100429515. 

 

Terug naar inhoudsopgave 
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De Sepia 
Stam:   Mollusca (weekdieren) 

Klasse: Cephalopoda (inktvissen, 

koppotigen) 

Orde:  Decapoda (tienarmigen) 

Familie: Sepiidae 

Geslacht en soort: Sepia officinalis  

(Gewone sepia of zeekat) 

 

 

  

Kenmerken De sepia is een inktvissoort met een breed lichaam. Op de ovale romp zit een 

duidelijk herkenbare kop met twee grote lensogen. De mondopening wordt 

omgeven door tien vangarmen. Twee vangarmen zijn langer dan de andere. 

Alle armen hebben aan de binnenkant een groot aantal zuignappen. De romp 

van de inktvis is omgeven door een mantel. De rug bevat een kalkplaat die 

ook wel de rugplaat of de schelp wordt genoemd. Deze schelp is van been of 

van kalk. Aan der onderkant van de schelp ligt de mantelholte. Hier bevinden 

zich twee grote kieuwen (ademholten) en verder naar voren steekt de voet 

uit de mantelholte naar buiten. De voet van de inktvis heeft zich ontwikkeld 

tot een trechter. Aan de rechter- en linkerkant van de romp bevinden zich 

twee vinnen. De in onze wateren voorkomende soort heeft bruinwitte 

strepen over zijn lichaam lopen. Deze kleuren veranderen voortdurend, 

afhankelijk van de stemming. 

Biotoop  In baaien en riviermondingen, op vlakke zandbodems en bodems met 

rolsteentjes, soms in zeegrasvelden en tussen zeewier. In ondiep water. 

Verspreidingsgebied  Atlantische Oceaan,  Het Kanaal, Oosterschelde, Noordzee, Middellandse 

Zee. 

Maten en leeftijd Tot 30 cm groot, leeftijd mannetjes tot 3 jaar 

Voortplanting  In het voorjaar trekken ze vanuit het Kanaal naar het kustwater om zich daar 

voort te planten. De ingekapselde mannelijke zaadcellen worden met behulp 

van een vangarm in de mantelholte van het vrouwtje ingebracht. Daar barst 

het kapsel open. De blauwzwarte, bevruchte eitjes (ongeveer 300) worden in 

trosjes van 20 - 30 op stenen, koraalstokken of zeeplanten afgezet. Na 2 

maanden komen er jonge sepia`s uit. Na het afzetten van de eieren sterven 

de vrouwtjes. 

Leefgewoonte  Zwemmen in groepen en zoeken, tot op een diepte van 150 m, op de bodem 

naar voedsel. 

Voedsel Bewegend dierlijk voedsel, vooral kleine vissen, krabben en garnalen. 



 

 

Straalaandrijving 

Als we zeekatten tegenkomen, zwemmen ze langzaam of liggen stil op de bodem. Het zijn echter snelle 

zwemmers. Om snel vooruit te komen, gebruikt het dier een soort straalaandrijving. Het in de 

mantelholte verzamelde water wordt krachtig naar buiten gedrukt via de trechter. Hierdoor verplaatst de 

sepia zich snel met stoten. Bij het zoeken naar voedsel zwemt hij langzaam over de zeebodem, terwijl hij 

waterstraaltjes blaast over het zand in de hoop garnaaltjes te doen opschrikken. Om ze dan vervolgens, 

voor ze de kans hebben gekregen zich weer in te graven, met zijn twee vangarmen met een bliksemsnelle 

beweging te grijpen. Ze worden dan vervolgens naar zijn snavelachtige bek gebracht. 

 

    

 

 

 

 

 

Na de dans een omstrengeling 

De sepia's overwinteren in dieper water. Pas als het water 12 graden warm wordt komen ze naar 

ondiepere wateren, zoals de Oosterschelde, om te paaien. Om te paaien komen zeekatten terug naar hun 

geboorteplaats. Tijdens de paaitijd kleurt het mannetje prachtig zwart-wit. Het mannetje volgt het 

vrouwtje overal, betast en streelt haar met de mondtentakels en jaagt mededingers weg.  

Voor de paring is er een baltsspel van dikwijls vele uren lang, die in een wilde omstrengeling eindigt. Op 

dit moment begint de bevruchting. Het mannetje schuift met één van zijn mondtentakels een zaadpakje 

in de mantelholte van het vrouwtje. Uit dit pakje komen de zaadjes in de geslachtsopening terecht. Beide 

dieren veranderen sterk van kleur, daarna is de paring voorbij. Onmiddellijk daarna begint het vrouwtje 

met het leggen van de zwarte, druifvormige eieren. De eieren worden vastgemaakt aan planten of 

stenen. 

 

Na het leggen van de eieren sterven de vrouwtjes. De jonge sepia`s komen rechtstreeks uit het ei, na 

ongeveer twee maanden. Ze verstoppen zich onmiddellijk tussen oester- en mosselbanken of zoals 

platvissen, half in het zand ondergedoken. Een jaar na hun geboorte, wanneer de halfwas inktvissen ruim 

vijftien centimeter groot zijn, verlaten ze hun geboorteplaats.  

 

Eitjes       rugschild (sepia) 

   



 

 

In vogelkooitjes 

De schelp, die de meeste weekdieren hebben, zit bij de zeekat aan de binnenkant. Onder de huid zit de 

schelp aan de bovenzijde van het lichaam. Regelmatig spoelt dit inwendig skelet (zeeschuim) van dode 

zeekatten op de stranden aan. Het zeeschuim zie je vaak tussen de tralies van vogelkooien. 

Verkleuren en meekleuren 

Sepia`s kunnen verschollende kleuren aannemen. Een sepia die over een rots zwemt, die bedekt is met 

wier en vastzittende dieren van verschillende kleuren, kan van grijs in roodbruin veranderen, dan weer in 

lichtbruin of groen, al naar gelang de kleurpatronen waar hij overheen zwemt. In de huid liggen blaasjes, 

gevuld met pigment. Deze blaasjes zijn zeer elastisch en kunnen met behulp van spiertjes worden 

samengetrokken of uitgespreid. Het pigment is in hoofdzaak geel, oranje, bruin, rood en zwart. 

Kleurveranderingen ontstaan in minder dan 1 seconde. Sepia`s zwemmen in scholen. Zij zwemmen 

tegelijk en veranderen ook tegelijk van kleur. 

Inktspuiter 

Ter verdediging graven de dieren zich, net als platvissen, in het zand in. In geval van gevaar spuiten ze uit 

hun inktzak een donkere vloeistof (sepiabruin) naar buiten. Het sepiabruin komt uit de inktklier, die zich 

in de buurt van de anus bevindt. Door die inktkleurige vloeistof noemt men deze weekdierensoort 

inktvissen, alhoewel het helemaal geen vissen zijn.  

Om het pigment sepia te winnen wordt deze inktzak uit de inktvis losgesneden en gedroogd. Daarna 

kan de ingedroogde inkt zonder verdere behandeling tot pigmentpoeder vermalen worden.  Sepia wordt 

gebruikt in de aquarelschilderkunst en om inkt te maken. 

Terug naar inhoudsopgave 

Sepia duik zondag 28 april 2019 
17 duikers stonden te springen om op zoek te gaan naar 
Sepia’s bij de Zeelandbrug. De eerste duikers melden zich om 8 
uur aan de kant terwijl verzamelen om 9 uur was. 
Wachten in een beetje regen, met wat zon en de briefing 
volgde. 
 
Er waren 2 opties, wachten op de kentering of een driftduik 
maken vanaf een trap even verder. De meeste kozen voor een 
driftduik. Genieten van de aanwezige stroming en op zoek naar 
wat moois. Bij de trap aan waterkant was het zichtbaar, wier 
veel wier. Watertemperatuur was goed te doen. De stroming 
ontbrak. Even als het zicht. 
 
Toch was het een mooie ochtend, 
het omkleden, klaarmaken en rust 
in het water. Weer aankleden en 
met z’n alle bakje koffie met koek of 
cake. Zoeken naar je  buddy die 
onderwater verdwenen leek. Helaas 
geen Sepia’s gezien... op naar 
volgende week.  

 
Groet, Susanne van der Westen 

Terug naar inhoudsopgave 



 

 

Wie zit er in het duikpak? 
Naam: Johan Marijnissen 
Duikt sinds: 1994 
Duikbrevet: Divemaster Padi + IADS 
Aantal duiken: 1133 
Hoe ben je bij de club gekomen: Zelf contact gezocht met 
toenmalig voorzitter Hans Wiersma, het telefoonnummer 
gevraagd aan een duikende buurman. 
Favoriete duikstek in Nederland: Goese Sas (63) of Zeelandbrug 
(32) moeilijk te kiezen. 
Mooiste duikstek in het Buitenland: Thistlegorm – Egypte. 
Duiken door grote zalen, veel munitie, motoren en 
vrachtwagens. 
Mooiste wat je ooit onderwater hebt gezien: Whitetip haai 
met schooltje proefvissen, maar ik vind al het onderwater leven 
fascinerend (ook in Nederland). 
Wat er op mijn duikbucketlist staat: Sulawesi – Indonesië. Van 
verschillende duikers gehoord dat het er fantastisch is. 
Wat zou je met Dusky graag nog doen:  Een duikweekend naar 
Ierland.  

 
Terug naar inhoudsopgave 

Vinkeveense Plassen zandeiland 4 - 15 Juni 
Na de Bosmolenplas en de Put van Ekeren, gaan we dit jaar voor de zoetwaterduik naar de Vinkeveense 

Plassen. Op zaterdag 15 juni verzamelen we om 9.00 uur bij de Baambrugse Zuwe 143B in Vinkeveen. We 

hebben weer 2 clubduiken ingepland en een dag pas kost hier 7,50 euro. Zandeiland 4 is een mooie 

duiklocatie waar we al jaren niet meer geweest zijn, dus word het weer tijd om deze 5 sterren duikstek te 

bezoeken. Er is een groot onderwaterparcours met helder water en grote scholen vis. Vroeger was er 

zelfs een onderwaterhuis, maar dat is jaren geleden door duikers vernield. Je kan hier makkelijk het water 

in en uit via een lange steiger met trappen. Hou rekening met de temperatuur verschillen in het water, op 

diepte kan het hier een stuk frisser zijn. Bij het duikcentrum van Air Diving kan je hier je fles vullen voor 

de tweede duik. Er is ook een vulautomaat buiten waar je met muntjes van 0,50 cent kan vullen. Daar is 

ook een toiletgebouw, restaurant en een cafetaria.  

Wil je deze dag met ons beleven meld je aan via de app of via de email: duikcoach@dusky.nl 

De duikcoaches 

Terug naar inhoudsopgave 

Terugblik carnaval jeugd en clubkampioenschappen 
Leden van het jeugdteam schrijven regelmatig stukjes voor de website. Zo schreef Lonneke een stukje 

over de leutige carnavalstraining en deed Veerle verslag van de clubkampioenschappen. Je leest erover 

op: dusky.nl/carnavalstraining-dusky-2019/ en dusky.nl/terugblik-clubkampioenschappen/. 

Terug naar inhoudsopgave 
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Afzwemmen en diploma uitreiking met BBQ  
 
14 juni 2019: Afzwemmen 

Op vrijdag 14 juni is het afzwemmen. Uiteraard zijn ouders en andere belangstellenden van harte welkom 

om vanaf de tribune te komen kijken. Eventuele herkansingen vinden plaats op vrijdag 21 juni. 

 

De uitreiking van de diploma’s is op 28 juni om 21.25 uur in de kantine van het zwembad. 

 

28 juni 2019: Barbecue met jeugdleden en ouders & papa- en mamatraining 

Net als voorgaande jaren organiseren we ook dit jaar weer een barbecue voor jeugdleden en hun 

ouders/verzorgers. Meer informatie over het aanmelden en de eigen bijdrage verschijnt begin juni 

 

Aansluitend op de barbecue is de papa- en mamatraining. In de laatste training van het seizoen willen we 

graag zien of de ouders/verzorgers net zo goed kunnen snorkelen als hun zoon en/of dochter. Voor 

spullen wordt gezorgd. Na afloop van de training is de diploma-uitreiking.  

Terug naar inhoudsopgave 

 
 
 


