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Op 20 december is er een gezamenlijke kersttraining 

voor de jeugd en senioren. Tijdens deze training helpen 

we de kerstman een handje met het brengen van  

de kerstsfeer en het bezorgen van cadeautjes.  

De training duurt van 20.15 tot 21.45 uur. 
 

 

 

  



 

 

Van de voorzitter 
 

Beste leden van Duikteam Dusky, 

 

Wat een enthousiasme hebben we allemaal de afgelopen maanden laten zien! 

De speculaasactie was een succes dankzij de inzet van iedereen en we hebben 

een leuk bedrag opgehaald. Daarnaast hebben we ons zeker in de picture gezet 

met onze bijdrage aan de World Cleanup Day afgelopen 21 september. 

Ik hoop dat we deze positieve inzet de komende tijd gaan doorzetten. 

 

De voorzitter, 

Pieter Hendriks 

 

 

Info vanuit het bestuur 
 

Door Kris Verhaegen – vacature algemeen bestuurslid 
Met de volgende ALV in maart 2020 komt de functie van algemeen bestuurslid 

weer vacant. Toen ik in 2018 toetrad tot het bestuur was dit in opvolging van Pieter 

Klomp, die er toen een periode van 1 jaar op had zitten en wegens 

privéomstandigheden de resterende 2 jaar van zijn termijn niet kon voldoen. 

 

Ik heb ervoor gekozen om mezelf in 2020 niet herkiesbaar te stellen, om de 

eenvoudige reden dat ik denk dat het belangrijk is dat er met enige regelmaat 

nieuw bloed komt in het bestuur. Als algemeen bestuurslid heb je echt wel de 

mogelijkheid om het beleid en de visie van de club mede te bepalen, en dat is 

dan ook wat ik de afgelopen 2 jaar heb getracht te doen. Maar nu denk ik dat 

het moment daar is om de fakkel door te geven. Dus als jij het beleid van de club 

mede wilt bepalen de komende jaren stel je dan kandidaat voor deze functie. 

Aanmelden kan via het mailadres: bestuur@dusky.nl 

 

Vacature secretaris 

Naast de vacature voor een algemeen bestuurslid zit ook de tweede termijn van 

Hans Vleugels (secretaris) erop. Hans beraadt zich nog of hij herkiesbaar is, maar 

vanzelfsprekend mogen ook kandidaten voor die vacature zich aanmelden via 

bestuur@dusky.nl.  
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Nieuws van de jeugdafdeling 
Het nieuwe seizoen is in volle gang en de jeugdafdeling heeft er al een aantal 

activiteiten op zitten. Zo was er op 21 september een geslaagd zwembaduitje bij het 

Sportiom in ’s-Hertogenbosch en zijn afgelopen weken zo’n 16 kinderen komen 

proeftrainen tijdens de sportintroductiecursus van Breda Actief. Ook voor 25 oktober 

+ 1 november en verderop in het seizoen staan die sportintroductiecursussen nog 

gepland. Voor dit seizoen hebben al zo’n 50 kinderen zich aangemeld. We hopen 

dat veel van hen lid willen worden van onze jeugdafdeling. 

Wie-doet-wat 

Met het vertrek van Stan van Oosterbosch en Ronny Hiense afgelopen zomer is er in 

de taakverdeling bij de jeugd het een en ander veranderd. Iris de Jong blijft 

jeugdcoördinator maar zal met name voor de communicatieve en zakelijke 

onderdelen nadrukkelijker ondersteund worden door bestuurslid Michael Wesselink. 

Samen hebben zij komend seizoen de eindverantwoordelijkheid voor de 

jeugdafdeling.  

In de praktijk is Iris het aanspreekpunt op het zwembad en stuurt ze de jeugdteams 

aan, terwijl Michael verantwoordelijk is voor het beleid op langere termijn, de 

beantwoording van de e-mail, de administratie, de samenwerking met de 

duikschool en het schrijven van teksten zoals dit bericht en de nieuwsbrieven voor de 

jeugdleden en hun ouders/verzorgers. Iris en Michael zullen ook trainsters Sandra 

Jacobs, Lonneke van der Meulen en Veerle van Dongen nadrukkelijker betrekken bij 

de aansturing van het jeugdteam en de organisatie van activiteiten. 

Het jeugdteam kent ook een aantal nieuwe toppers! Verderop in deze 

nieuwsbrieven stellen we het hele team aan je voor. 

 

Activiteiten jeugd 

Tijdens de zomer heeft het jeugdteam ook nagedacht over de activiteiten voor het 

seizoen 2019-2020. Afgelopen jaar werden onze activiteiten goed bezocht, maar het 

jeugdteam heeft ook gemerkt dat sommige vaste activiteiten aan vernieuwing toe 

zijn. Zo vervalt de sinterklaastraining dit jaar. In plaats daarvan organiseren we op 20 

december een kersttraining samen met de senioren. Alle seniorleden zijn bij deze dus 

van harte uitgenodigd om deel te nemen!  

 

Verder moet de jeugdafdeling keuzes maken op basis van de teruglopende 

financiën binnen de vereniging. Afgelopen jaren huurden we een bus voor het 

vervoer naar het zwembaduitje. De kosten hiervoor waren bijna 20 euro per jeugdlid 

en werden betaald door de vereniging. We kozen er dit jaar voor om dat niet te 

doen en vroegen ouders/verzorgers om hun kind(eren) af te zetten en op te halen bij 

zwembad Sportiom. Dat kwam in eerste instantie wat moeizaam op gang, maar 

uiteindelijk is het door goede coördinatie van Iris en de bereidwilligheid van de 

ouders goed gekomen. 

Goed nieuws ook is dat dat de door duikschool Safety Crew georganiseerde 

persluchttrainingen voor de jeugd weer op de kalender staan. Deze zijn net zoals 

afgelopen seizoen op de eerste vrijdag van de maand. Een overzicht van alle 

jeugdactiviteiten is te vinden in onze koelkastbrief (dusky.nl/jeugd/documenten/). 

https://dusky.nl/jeugd/documenten/


 

 

Trainingsdata 

De jeugdtraining zal dit jaar op een aantal data vervallen. Afgelopen seizoenen is 

namelijk gebleken dat er vaak weinig animo is voor een aantal momenten waarop 

de training in een vakantie valt. De trainingen op 27 december (kerstvakantie), 21 

februari (voorjaarsvakantie/carnavalsvrijdag) en 10 juli (zomervakantie) vervallen 

daardoor. Ook vervallen de trainingen zoals gebruikelijk tijdens de weekenden van 

Hemelvaart (22 mei) en Pinksteren (29 mei). 

 

 

Duiken in de Belgische Ardennen (Ruud v/d Berg) 
Zondag 15 september heeft EcoDiving een duik dag georganiseerd in de Belgische 

Ardennen. Ze hebben hiervoor ook Duikteam Dusky uitgenodigd. Eerder dit jaar 

heeft Dusky een bootduik georganiseerd en daarbij leden van Eco uitgenodigd. 

We zijn met 4 Dusky leden zondagochtend vroeg richting Sprimont vertrokken om 

daar de eerste duik van de twee geplande te maken en kennis te maken met de 

groep van Eco. Het blijkt een prachtige zonnige dag te worden. Na kennisgemaakt 

te hebben met de groep en een korte uitleg van wat we vandaag gaan doen, zijn 

we naar het “kantoor” gegaan om ons in te schrijven voor de eerste duik. Allemaal 

ons brevet en logboek bij de hand. Een uitleg hoe we in de steengroeve het beste 

de duik konden gaan maken. Konden we weer onze Franse taal ophalen. Mochten 

jullie een gele hamer vinden dan deze graag weer mee naar boven nemen.  

Buddyparen gemaakt en tijd om de eerste duik te gaan maken. Een korte 

wandeling naar beneden om te water te kunnen gaan. Een langwerpige 

steengroeve die langzaam afloopt naar ca. 25 meter. Het zicht lijkt wat tegen te 

vallen maar eenmaal aan het duiken was het prima. Mooie wanden en ook vis. 

Steur, snoek diverse karpers. Na een leuke duik van ca. 55 minuten waren we weer 

boven. Omkleden en richting La Gombe. 

Bij la Gombe aangekomen moesten we nog even wachten voor we konden gaan 

duiken. Tijd voor een gezonde lunch en nader kennis te maken met de collega-

duikers van Eco. Tijd om in te schrijven en te gaan duiken. La Gombe is een grotere 

steengroeve met diverse objecten in het water, vliegtuig, tank, zeilboot. Dit alles 

goed te vinden d.m.v. de lijnen die ze onder water hebben aangebracht. Het water 

is helderder dan in Sprimont en op diepte, 25 meter blijft het ook helder. Ook hier zit 

redelijk wat vis in de groeve, grote steur, snoek en veel karpers die zich bij de in- en 

uitgang hebben verzameld. Niet te missen dus. Na een duik van een klein uurtje 

weer boven. Tijd om gezellig na te kletsen in het zonnetje. 

Tijd om weer richting huis te rijden na deze leuke duikdag. Eco, dank voor de 

uitnodiging en het prima organiseren van deze dag. 

  



 

 

World Cleanup Day bij de Galderse meren (Jolanda van Peer) 
Wij als Duikteam Dusky hebben op 21 september tijdens de World Cleanup Day de 

Galderse Meren opgeruimd en dan met name de zwemplas. Het was een hele leuke 

gezellige dag waarbij het weer zich ook van zijn beste kant liet zien. In de ochtend 

waren de welpen van de scouting st. Martinus er ook om te helpen met het 

schoonmaken van het strand en de parkeerplaats.  

 

Er kwam genoeg pers naar ons kijken; de duikersgids, weekblad Nieuw-Ginneken en 

BN de Stem. Ook kwam het Brabants buske van Omroep Brabant nog langs. Die 

hebben er een zeer leuk filmpje van gemaakt! 

 

Volgend jaar hoop ik dat ook onze junioren en senioren die ontbraken dit 

evenement zullen ondersteunen en massaal een handje komen helpen.  

19 september 2020 is het weer World Cleanup Day, dus zet deze datum in je agenda 

en zorg dat je er volgend jaar ook bij bent. Dan kunnen we een nog groter stuk van 

de Galderse meren schoonmaken! 

 

Hierbij een aantal links die zeker de moeite waard zijn om te lezen en te bekijken. 

 

https://youtu.be/2G5DGcLNRmc (Johan Marijnissen, Kris en Roan Verhaegen) 

 

https://www.omroepbrabant.nl/tv/programma/721/Brabants-

Buske/aflevering/2987084 

 

https://www.bndestem.nl/breda/duikteam-ruimt-galderse-meren-op-het-is-bizar-

onder-water~aa663679a/ 

 

https://dusky.nl/fotos/fotos-2019/nggallery/fotos-2019/Dusky-werkt-mee-met-de-

World-Clean-Up-Day 

 

https://youtu.be/2G5DGcLNRmc
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Speculaas actie! 
Voor het eerst hebben we dit jaar de actie opgezet om met z’n allen speculaas te 

verkopen ter financiële ondersteuning van onze duikvereniging, om te zorgen dat 

we naast het duiken, snorkelen en zwemmen ook nog andere leuke, gezellige 

activiteiten kunnen organiseren voor zowel de jeugd als de senioren. Denk 

bijvoorbeeld aan: het jeugdkamp, jaarfeest, zwembaduitje en alle andere 

activiteiten! 

Voor een eerste keer hebben een leuk bedrag 

opgehaald! Namelijk: €815,- 

De drie leden die de meeste pakjes hebben 

verkocht zijn:  

1ste Iris de Jong 

2de Max Visser 

Gedeelde 3de Jolanda van Peer en Corné van 

Peer 

Zij ontvangen een mooie beloning voor hun werk.  

 

 

 

 

Een hartelijk welkom voor nieuwe leden! 
  

Junioren: 

Isabel Blatter 

Lavinia van den Heijkant 

 

Senioren: 

Celine Nabers 

Sirelda van den Heuvel 
 

 

 

  



 

 

Jeugdteam Dusky 
In onderstaand stuk worden de leden van het jeugdteam aan jullie voorgesteld. 

Veel bekende namen die al een aantal jaar voor de jeugd actief zijn, maar ook een 

aantal nieuwe gezichten die het jeugdteam afgelopen periode hebben versterkt.  

Zij vervangen een aantal oudgedienden die afgelopen jaar afscheid hebben 

genomen. 

 

 

*Ward is vanaf december 2019 actief. 



 

 

 

 



 

 

Duikweekend  
VRIJDAG 6 SEPTEMBER (Anne-Marie Prinsen) 

Duiken bij de Zeelandbrug. 

De parkeerplaats staat behoorlijk vol met voertuigen. Want er zijn meer 

duikverenigingen en buddyparen die hier willen gaan duiken. Na een briefing over 

de duikstek en het onderwater leven wat we tegen kunnen komen worden er 

buddyparen gevormd. Deze duik (mijn 200ste) mag ik met Jan Ullings duiken. Na de 

nodige voorbereidingen gaan we het zoute water van de Oosterschelde in. Als we 

ons gezicht in het water steken zien we dat het behoorlijk stoffig is. Daarom een 

buddylijn te voorschijn gehaald, dat we zeker weten dat we elkaar niet kwijt raken. 

Na een korte rustpauze bij de bodem dalen we langzaam af en komen we op een 

gegeven moment op een gedeelte waar het zicht beter is. Minder stoffig maar 

helaas te stoffig om foto's te maken. Het zicht is een paar meter. Omdat we naar 

links gezwommen zijn, komen we de sepia stellingen tegen die aardig begroeid zijn 

en waar wat leven te zien is. Maar de sepia's zijn er niet. Wel genoeg mooi leven 

tussen de basaltblokken, zeewier en af en toe wat zand. Na een tijdje is het tijd om 

om te draaien. Op de weg terug komen we helaas weer in het gedeelte waar het 

zicht minder is. Even boven water kijken hoe ver het nog is naar de trap. Om daarna 

netjes bij de trap uit te komen.  

Helaas hadden niet alle Dusky duikers het geluk om te kunnen duiken en waren al 

omgekleed en op weg naar de camping. 

 

Nachtduik 

De 2de duik deze vrijdag is een nachtduik in de Grevelingen aan de Nieuwe 

Kerkweg. Zoals de meeste weten kan het hier zeer druk zijn. Ook nu zijn er diverse 

duikverenigingen die aanwezig zijn en daarom gaan er duikers het water in en uit. 

Ook deze duik begint met een briefing over de locatie en onderwaterleven. Daarna 

krijg ik van Ruud van den Berg uitleg over de opdracht die ik uit mag gaan voeren 

(een navigatie opdracht). Jan van Gurp duikt ook met ons mee.  

Tijdens de duik genieten we van het mooie nachtleven (nee we gaan niet op stap) 

onder de zeespiegel. We gaan vanaf de steiger recht vooruit naar de oude 

strekdam die overgaat in de betonplaten, waar we veel begroeiing en verstopte 

slapers zien. Op de terugweg gaan we ondieper terug en genieten we van een 

wand waar een heel andere nachtleven te vinden is. Na ongeveer een uur komen 

we bij de steiger uit en kunnen we terugkijken op een mooie duik 

Op de camping wordt er nadat de duikspullen uitgehangen zijn en gedoucht is nog 

met z'n allen wat gedronken.  Een kleine traktatie vanuit mijn kant voor iedereen. En 

een mooi versierde stoel voor mij, dank jullie wel. 

Voor mij 2 mooie duiken (de andere duiken van het weekend waren ook goed) en 

een gezellig weekend om op terug te kijken. Ik kijk uit naar volgend jaar 

 



 

 

ZONDAG 8 SEPTEMBER (Jan Ullings)  

De laatste dag van het duikweekend. 

We gaan nog een duik maken in de Oosterschelde bij Burghsluis 'Oostbout'. Het weer 

en omstandigheden zijn prima. De wind is aflandig, dus het was hopen op goed 

zicht. Nou de eerste 5 meter was "0,0", maar op 10-12 meter werd het heel redelijk en 

hebben toch uiteindelijk een hele mooie duik gemaakt. 

 

Na de duik, terug naar de Klaverweide, waar iedereen al aan het opruimen en 

pakken was om langzamerhand weer huiswaarts te keren. Het mag gezegd worden, 

dat het weer een mooi, maar vooral een gezellig weekend is geweest met hele 

mooie duiken. We mogen er weer een heel jaar naar uitkijken. Dus absoluut voor 

herhaling vatbaar. Iedereen die hier aan mee heeft gewerkt heel hartelijk bedankt. 

Puzzel - Woordzoeker 

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. 

 

Prijswinnaars van de vorige nieuwsbrief zijn: 

Senioren: Annemarie Prinsen   

Jeugd: geen inzendingen   

Zij krijgen een consumptie tijdens een van de trainingen  

mailto:redactie@dusky.nl


 

 

Wie zit er in het duikpak? 
 

Naam: Jan Ullings 

Duikt sinds: 2010 

Duikbrevet: IADS **  

Aantal duiken: 355 

Hoe ben je bij de club gekomen: Opgezocht op internet 

Favoriete duikstek in Nederland: Zeelandbrug 

Mooiste duikstek in het Buitenland: Brayka Bay in Egypte 

Mooiste wat je ooit onderwater hebt gezien: Dolfijnen 

Wat er op mijn duikbucketlist staat: Zolang mogelijk duiken 

Wat zou je met Dusky graag nog doen: Mooie speciale 

duiklocaties bezoeken 
 

 

Lief en leed team 
Van harte gefeliciteerd Patrick en Miriam met jullie dochter Bodhi! 

 

  



 

 

Dusky feliciteert! 
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