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Jaarbrief 2017 

Voor we het nieuwe jaar serieus gaan beginnen willen we volgens onze traditie toch nog even terugblikken op 

2017 met deze Jaarbrief. Het was weer een bewogen, maar vooral toch een leuk en interessant jaar. Een jaar 

dat begon met een Nieuwjaarsborrel, met voor sommigen een warme chocolademelk tegen de kou. De 

Nieuwjaarsduik nieuwe stijl is echt voor geharde bikkels: een dip zonder natpak, droogpak of zelfs onderpak… 

alleen zwemkleding…Veel respect, maar ik ga het niet doen… 

 

Eerst een woordje van de voorzitter 

De laatste paar dagen van 2017 zijn aangebroken en dit stukje schrijf ik dan ook onder de kerstboom. Buiten 

vriest het en de voorbereidingen voor het kerstdiner zijn in volle gang. Het maken van een frisse duik staat 

deze tijd wat lager op de planning, en helaas is het nog niet koud genoeg om eindelijk die ijsduik te kunnen 

maken. Deze dagen flitsen er allemaal dingen door mijn hoofd die in 2017 zijn gebeurd. Naast alle sepia's, 

inktvissen, garnalen, visjes en slakjes denk ik vooral met heel veel plezier terug aan de leuke weekenden, 

waar naast duiken, gezelligheid altijd centraal staat bij DTE! 

 

 
 

Er vonden weer maar liefst vijf duikweekenden plaats, en een delegatie van DTE vloog naar Egypte om een 

week lang van het tropische water te genieten. Iets minder ver zakten we af naar het zuiden van België om 

daar in de oude mijnen te duiken tijdens het BeNeDuLux weekend in september. Het seizoen begon 

traditiegetrouw met de ontgroening door Neptunus tijdens het eerste binnenweekend in Bruinisse. De vaste 

bedden werden verruild voor luchtbedjes tijdens het lange Hemelvaartweekend op Tholen, waar prachtige 

duiken werden gemaakt in de Oosterschelde. Het Zwoele Zomer Avondenweekend was wat vochtiger dan 

normaal, maar dat mocht de pret niet drukken. En naast de weekenden zijn er natuurlijk de nodige duiken 

gemaakt in 'ons' Gat van Waalre. Kortom, er zijn aardig wat duikuren gemaakt dit jaar! 

 

Ook binnen onze vereniging is er van alles gebeurd, voor en achter de schermen. We hebben een aantal 

nieuwe leden mogen verwelkomen, en een aantal nieuwe instructeurs in ons midden. Charlotte en Michiel 

gefeliciteerd! Ingrid is als penningmeester in ons bestuur ingetreden en zorgt ervoor dat de financiën goed op 

orde zijn. Tijdens het binnenweekend in Ellemeet in november proostten we op het 30-jarige lidmaatschap van 

Peer. De lat voor het zaterdagavond diner is de laatste jaren goed hoog gelegd, en ook in 2017 zijn er op 

culinair gebied weer topprestaties geleverd! Ronald en Claire maakten meerdere gerechten in Indische stijl in 

Bruinisse, en Shirley en Charlotte verzorgden een heerlijk diner in Mexicaanse stijl in Ellemeet.  

 

Ook de commissies zijn weer druk bezig geweest. Zo is er achter de schermen (letterlijk en figuurlijk) hard 

gewerkt aan een update van de DTE website door onder anderen Jeroen en Janneke. Ylona verzorgde een 

reanimatie les en Bart Reinders zette weer een mooi programma neer voor de "redden"-cursus. Charlotte en 

Erik-Jan hebben zich over onze duikmaterialen ontfermd en zijn druk bezig met de aanpassingen voor de 

NEN-250E norm. Al onze leden zijn weer medisch gekeurd dankzij Pierre! De evenementencommissie heeft 

een update gekregen, we verwelkomen Charlotte en Jeroen en danken Ronald Dons hartelijk voor zijn inzet 

de afgelopen jaren binnen de EC.  



 

Hartelijk dank aan iedereen die zich het afgelopen jaar heeft ingezet voor onze vereniging en die ik hier 

vergeet (ik heb inmiddels mijn bodemtijd bereikt van de fles glühwein). Een vereniging is alleen een vereniging 

door haar leden, en de inzet van iedereen wordt dan ook enorm gewaardeerd. Goed om even bij stil te staan! 

Samen zijn we DTE! 

 

We gaan er samen ook in 2018 weer een prachtig jaar van maken! Er zijn al weer een vijf mooie 

duikweekenden gepland en er wordt hard gepland voor een duikreis naar Egypte voor liefhebbers van warm 

water. Wie weet zakt het kwik nog wat de komende tijd en kunnen we aanschuiven bij de Elfstedentocht met 

een zaag om beide kanten van het ijs te betreden.  

 

Zondag 7 januari bijten we het spits af met de eerste duik van het jaar tijdens de nieuwjaarsreceptie. Ik zal 

voor de zekerheid toch maar een zaag in de auto gooien, je weet het nooit.... 

 

Als ik zo terug denk aan afgelopen jaar, ben ik er erg trots op om deel te mogen zijn van onze fantastische 

vereniging! 

 

Op naar een mooi 2018 met de nodige uurtjes samen, onder en boven water! 

 

Proost! 

 

Rob 

 

Wat veranderingen op een rijtje… 

“We leven in een dynamische tijd waar veranderingen steeds sneller gaan” hoor je vaak. Gelukkig valt dat 

binnen onze club wel mee, maar ze zijn er wel. 

 

Afscheid van en welkom aan nieuwe leden 

Afgelopen jaar liep de aanwas van nieuwe leden (Carmen (regerend Tholens-eiergooikampioen), Thijs, Leon, 

Daria en Paul) niet helemaal in de pas met de uitstroom (Georgina, Karin, Paul, Jeroen & Wendy, Miel, 

Michael, Lex en Ruud). Ledenwerving krijgt daarom in het nieuwe jaar extra aandacht. We hopen ook in 2018 

weer enthousiaste duikers en duikers in opleiding te mogen verwelkomen. We willen jullie allemaal graag 

betrekken bij deze actie. 

 
Rob enthousiasmeert nieuwe leden 

tijdens de kennismakingsavond. Die ademloos luisteren 

  
 

Samenstelling bestuur 

De betrekkelijk snelle bestuurswisselingen blijven ons achtervolgen. Onze penningmeester Michael verdween 

erg plotseling met de noorderzon. Gelukkig hebben wij voldoende enthousiaste leden die zich willen inzetten 



voor de vereniging. Ingrid was bereid om de functie van penningmeester in te vullen en met haar 

econometrische achtergrond is dat een geweldige versterking. 

 

Nieuwe instructeurs 

Een voldoende groot kader van duikinstructeurs is van levensbelang voor het aantrekken van nieuwe leden en 

dus ons voortbestaan als duikvereniging. Ook afgelopen jaar stroomden weer trouwe leden Charlotte en 

Michiel door naar 2* instructeursniveau en werd Leon als IT-er verwelkomd. 

 

Nieuwe Commissieleden 

Ook dit jaar slaagden we er weer in om onze vele commissies bemenst te houden. Charlotte en Jeroen sloten 

zich aan bij de evenementencommissie, die nu weer op volle sterkte is. 

 

De weekenden 

Ook afgelopen jaar organiseerde de EC voor onze leden en hun aanhang weer gezellige, sportieve en 

leerzame duikweekenden. Een korte impressie is zeker op zijn plaats. 

 

Eerste binnenweekend of het 0* weekend 

Het jaar begon met het binnenweekend in “De Stoofpolder” in Bruinisse. 

Altijd gezellig en spannend voor de nieuwe 0* duikers die tijdens het weekend hun eerste Zeelandervaring 

opdoen. Hoewel ervaren duikers natuurlijk geharde bikkels zijn is een droog en warm onderkomen wel 

prettig... De temperatuur liep soms op naarmate de discussies meer verhit werden, maar dat is met dat koude 

buitenwater dan wel zo prettig. We zagen een indrukwekkende film over grotduikers, Diving into the Unknown. 

Adembenemend maar zeker een aanrader. En we leerden middels een andere semi-documentaire over het 

fenomeen Crazy-Cross. Heeft dan weer niets met duiken te maken, maar is zeker zo fascinerend. 

 
Ronald en Claire verzorgen 

de heerlijke maaltijd  Nieuw in Zeeland en meteen in het diepe… 

     
 

 

Hemelvaartweekend 

Voor het evenzeer traditionele Hemelvaartweekend werd de Tholense camping “De Pluimpot” weer 

opgezocht. Voor wie nog nooit meegedaan heeft aan dit extra lange duikweekend: deze camping biedt een 

rustige locatie, dicht in de buurt van interessante duiklocaties en restaurants. 

Maar dat is niet de belangrijkste reden om te kiezen voor de “Pluimpot”. Het Tholens kampioenschap 

“Eiergooien”  (en met name “eierenvangen”) moest natuurlijk verdedigd worden. En met succes: Carmen en 

Marten mogen zich weer een heel jaar kampioen noemen. 

En over kampioenen gesproken: Henri wierp zich spontaan op als grillmaster van de barbecue en bracht orde 

in de gebruikelijke chaos van: “wie is er met mijn hamburger vandoor” en “waarom laat iedereen mijn spekjes 

zomaar verbranden”. Ons grootste lof voor dit optreden. 



Henri en Bjorn, allebei met een biertje? 

 
 

Zwoele Zomeravondenweekend 

Het inmiddels ook traditioneel geworden Zwoele Zomeravondenweekend leidde naar camping “Klein-stelle” bij 

Wemeldinge, hoewel het afgelopen jaar niet zo zwoel was en de partytent slechts met veel moeite overeind 

gehouden kon worden. Dat stond interessante discussies niet in de weg en leverde compleet nieuwe inzichten 

op. Wisten jullie dat de Titanic niet gezonken is en willen jullie weten hoe dat zit? Kom naar onze weekenden 

en blijf op de hoogte van de laatste inzichten in cultuur, wetenschap en pure fantasie. 

 
Michel viert zijn 500e duik en 

Pierre viert dat graag mee. 

 
 

En om te duiken natuurlijk. Dit was het weekend waar Michel zijn 500e duik bij mocht schrijven in zijn logboek. 

Dat is natuurlijk reden voor een feestje en er werd dan ook niet geschroomd de champagne te ontkurken! Zo 

mogen we het graag zien. Die 500e was overigens een duik die sowieso memorabel was. Maar dan vooral om 

het intens slechte zicht – zo beroerd hadden zelfs de meest ervarene onder ons het nog niet vaak gehad. 

 
Een ontbijtje in de ochtend, toen de tent nog overeind stond 

 
 

Het BeNeDuLux weekend 

Afgelopen jaar stond het zuiden van België weer op het programma. Duiken in steengroeven blijft toch 

bijzonder. Helaas moesten we het stellen zonder onze meest trouwe bezoekers van de weekenden: Pierre en 

Mick. Dat kwam door een verkeersongeval, met gelukkig alleen blikschade.  



Het clubje DTE-ers dat het wél gelukt was om België zonder kleerscheuren te bereiken, beleefde een paar 

heerlijke duiken. Denk steengroeven, een meertje, denk geweldig zicht, denk enorme steuren en ander mooi 

leven. 

 
Ondergelopen steengroeven in België 

Ook bovenwater de moeite waard 

 
 

Het laatste binnenweekend 

Het jaar werd met de luxe van “De Klaverweide” in Ellemeet afgesloten en dat blijkt toch altijd weer een 

topper. Daarom heb ik niets toe te voegen aan het verslag van Janneke, verderop in deze Jaarbrief. 

 

Speciale evenementen 

Naast de opleidingen, de verenigingsduiken, de duikvakanties en allerhande specialisaties bestaat er nog een 

categorie van “speciale evenementen”. 

Een kleine greep wat er in 2017 door leden georganiseerd werd. Voor wie eens wat anders wil. 

 

Freedive clinic 

In het begin van dit jaar kregen we bezoek van twee grootheden uit de Freedive-wereld: Danny Martherus en 

Eric van Riet Paap. Zij hebben ons de eerste beginselen bijgebracht van duiken zónder perslucht. Door 

‘gewoon’ je adem in te houden dus. Of noem het maar gewoon, er komt meer techniek en vooral mentale 

kracht bij kijken dan je zou denken. Een zeer leerzame, interessante en leuke avond. Die ook nog een nieuw 

clubrecord opleverde: 4 minuten en 10 seconden is de nieuwe ‘time to beat’! 

 
Deelnemers kijken ademloos naar de nog ademlozere doorzetters 

 
 

Haring happen 

Hoewel DTE een serieuze club voor serieuze duikers is, gaat Carnaval toch niet helemaal ongemerkt voorbij. 

Op Aswoensdag geen askruisje maar wordt er getrakteerd op haring en die vinden de meesten nog lekker 

ook. Ik geef de voorkeur aan verse in plaats van rotte vis, maar over smaak valt niet te twisten… en zo moet 

het blijven. 

 
  



Marten doet zich te goed aan een haring 

De mijne mag hij ook hebben 

 
 

Boeiende boeien in de Enode 

Duiken kun je ook doen met een ander doel dan genieten van het onderwaterleven of in het kader van een 

opleiding of specialisatie. Onder leiding van Bart maakten DTE-duikers zich weer nuttig door het plaatsen van 

boeien in de plas de Enode, de ooit favoriete trainingsplas in Nuenen. Deze boeien moeten ieder jaar de 

triatlon van Nuenen mogelijk maken en ook dit jaar slaagden we daarin. Daarnaast leverden we ook een 

aantal stand-by duikers op de dag van de triatlon zelf.  

 

Specialisaties 

Een van de kernkwaliteiten van onze club is het organiseren van specialisaties. Afgelopen jaar werden er niet 

minder dan drie georganiseerd: Nitrox-basis, Onderwater Oriëntatie en Redden.  

De nieuwe lichting 1* duikers krijgt inmiddels bijna standaard de specialisatie Nitrox-basis aangeboden. Ook 

dit seizoen was dat niet anders.  

 

Bij Onderwater Oriëntatie werd flink geoefend met het zwemmen op kompas. Een perfect vierkantje of 

driehoekje en een onderwater-rebus-parcours stelde de cursisten voor een serieuze uitdaging. Ook is 

geoefend met navigeren zónder kompas, door gebruik te maken van de omgeving.  

 

Bij de specialisatie Redden werd er opnieuw een aantal ongevalssituaties nagebootst. Hier bleek maar weer 

hoe ontzettend nuttig en leerzaam het is dit soort zaken ook in de praktijk te oefenen en niet alleen maar uit 

een theorieboek te leren. Het was daarbij ook een erg leuke dag!  

 

Ook voor volgend jaar staan er weer de nodige specialisaties op stapel. 

 

Het Gat van Waalre 

Dit jaar werd onze trainingsplas “Gat van Waalre” geteisterd door blauwalg, waardoor heel veel woensdagen 

in de “Put van Heel” bij Goirle geoefend moest worden. Helaas is daar geen clubhuis voorhanden zoals we 

gewend zijn en dat gemis werd sterk gevoeld.  

 

Omdat blauwalg vrijwel ieder jaar optreedt, willen we komend jaar het “zwemverbod” wat kritischer bekijken. 

Met name willen we helder krijgen of een “zwemverbod” ook een “duikverbod” betekent en of het bordje 

misschien veel langer bleef staan dan wellicht noodzakelijk. Ik zie in de zomer in sommige plassen ook wel 

eens bordjes “gevaarlijk ijs”. We houden jullie op de hoogte. 

 

Naast de trouwe DTE-duikers kwamen er op een zomerse woensdagavond ook gastduikers van de 

duikvereniging “Aqua Libre” uit Sint Oedenrode naar het Gat van Waalre. Zij maken een tocht langs 

beduikbare Nederlandse plassen. Verderop in de Nieuwsbrief staat een kort verslag van het bezoek. 



 
Lekker aan de kant een beetje Oppervlak Coördineren..  

Wat wil je nog meer… 

 
 

Buitenlandse vakanties: live-aboard in Egypte 

In vroeger tijden werden door leden regelmatig buitenlandse reizen georganiseerd, zowel naar exotische 

bestemmingen als Bonaire, Safaga, Sulawesi, of iets dichterbij: Scapa Flow, de mooiste wrakkensite van 

Europa. Deze mooie traditie wordt weer opgepakt door Marco die in het najaar een live-aboard op de Rode 

Zee organiseerde.  

 
Het resort “Koptische stijl” in Marsa Alam 

Een echte aanrader voor 2018 

 
 

Dit initiatief viel zo goed in de smaak dat ook in 2018 een duikvakantie naar het nog zuidelijker gelegen Marsa 

Alam gepland wordt. Houd de DTE nieuwsbrief dus goed in de gaten. 

 

Veiligheid en materialen 

Veiligheid en materialen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en verdienen de nodige aandacht. Onze 

Veiligheidscommissie bestaat uit Patrick en Michel en in de Materiaalcommissie, die bestaat uit Charlotte en 

Erik-Jan, besteden we ruim aandacht aan kwaliteit en onderhoud. 

Twee jaar geleden dook onverwacht een veiligheidsissue op waar iets mee gedaan moet worden en dat beide 

commissies raakte: de NEN-250 discussie.  

 

De NEN-250 discussie 

Afgelopen jaar stond in het teken van wat veel leden inmiddels kennen als NEN-250 discussie. Voor wie de 

berichtgeving gemist heeft: NEN-EN-250 staat voor een nieuwe norm voor de duikwereld ten aanzien van het 

gebruik van veilige apparatuur. Gebleken is dat de huidige generatie duiksets onder bepaalde 

omstandigheden onveilig kunnen zijn bij een geen-lucht-situatie van de buddy. Door het mee-ademen aan de 

octopus kan de eerste trap bevriezen, met alle gevolgen van dien. Hiervoor zijn uiteraard oplossingen 

waarover we jullie hebben geïnformeerd. In een notendop komt de aanpassing waar wij de voorkeur aan 



geven, neer op de aanschaf van een aparte eerste en tweede trap, aangesloten op een ook te installeren 

tweede fleskraan. Los van de NEN-250 discussie vergroot deze aanpassing sowieso je veiligheid. 

Ook onze eigen DTE-sets en die van onze instructeurs worden hiermee gefaseerd uitgerust. 

 

DTE materialen en alles daaromheen 

Afgelopen jaar is de Materiaalcommissie druk bezig geweest om van de bestaande middelen en beschikbare 

budget een aantal sets klaar te maken voor de onze nieuwe lichting 0* DTE-ers. Sets die voldoen aan het 

NEN-250 advies van de NOB.  

Ook hebben we een meerjarenplan opgezet om gefaseerd onze uitrustingen uit te breiden en te vernieuwen, 

een mooie stap. 

 

Op dit moment hebben we 4 sets beschikbaar voor onze 0*, met dubbele kranen en twee keer een eerste trap. 

Daarmee voldoen we aan het advies wat is afgegeven door de NOB. De Materiaalcommissie is er trots op dit 

binnen budget te hebben gerealiseerd.  

 

 
Dit zwembadseizoen wordt de kar in het zwembad nog opnieuw ingericht zodat we nog efficiënter en zuiniger 

om kunnen gaan met ons clubmateriaal.  

 

We hebben daarnaast nog flessen beschikbaar voor de verhuur, deze beschikken niet over een dubbele kraan 

op dit moment. Het betreft een aantal 10, 12 en 15 liter flessen die je kunt huren van DTE. Het overige 

materiaal is bestemd voor onze 0* in opleiding en wordt niet uitgeleend of verhuurd aan anderen zodra deze 

op naam zijn uitgegeven. 

 

DTE heeft nog een aantal 1, 1 ½ en 2 kg loodblokken in de verkoop.  

 

Heb je vragen en/of opmerkingen betreffende bovenstaande, schroom dan niet om Erik-Jan of Charlotte aan 

te spreken. 

 

De Oppervlakte Coördinatoren, een bittere noodzaak 

Natuurlijk gaan we ook door met de hele organisatie van de veiligheid rond duikevenementen, waarbij het 

“duikleiderschap” (ik kan nog niet wennen aan het coördineren van de oppervlakte) een heel belangrijk 

onderdeel is. De grote toegevoegde waarde van OC-ers werd vorig jaar pijnlijk duidelijk tijdens het tragische 

duikongeval bij duikstek Nieuwe Kerkweg. Een duiker van een andere vereniging was vermist, enkelen van 

ons waren getuigen. Iemand aan de kant die overzicht behoudt en actie onderneemt is dan onontbeerlijk.  

 

Vandaar dat ons streven blijft om bij onze verenigingsduiken altijd een OC-begeleiding te hebben. DTE kent 

de cultuur van het volgen van de eigen voorkeur voor een duikstek in plaats van het duikprogramma te volgen, 

maar de OC kan zich natuurlijk niet opsplitsen. Deze cultuur is natuurlijk wat DTE tot DTE maakt, maar de 

versnippering die dat veroorzaakt mag natuurlijk niet ten koste gaan van de veiligheid. 

 

  



En als het misgaat ben je blij dat je kunt reanimeren 

Een kleinere maar zeker niet minder belangrijke activiteit was de reanimatietraining, georganiseerd door 

Ylona. Ook Ylona zelf is weer gecertificeerd en reikt nu officiële reanimatiediploma’s uit. Voor volgend jaar een 

goed voornemen: in de reanimatiewereld veranderen inzichten voortdurend, dus doe allemaal (weer) mee. 

 
Aan de slag met “Annie” 

In haar campingsmoking 

 
 

Duikkeuringen 

De gezondheid van actieve duikers is een niet te verwaarlozen aspect van de veiligheid. Hoewel het iedereen 

vrijstaat om zelf zijn of haar keuring te organiseren, willen we graag eenmaal per jaar een 

keuringsmogelijkheid aanbieden. Onze keuringsarts Marloes had aangegeven te druk te worden met andere 

activiteiten en besloot te stoppen met de keuringen. Gelukkig zijn we erin geslaagd een nieuwe zeer ervaren 

keuringsarts te vinden, oud-internist Martien van Rooij. Een aantal van ons heeft al kennis met hem gemaakt. 

 

DTE Online  

Nieuwe website 

Na lange voorbereiding is onze vernieuwde website een feit, die nu aantrekkelijker oogt en veel 

overzichtelijker en dus beter navigeerbaar is (excuses voor de misplaatste uitdrukking). Door vernieuwde  

indeling zijn de nieuwsberichten en verslagjes over allerlei leuke activiteiten makkelijker te vinden.  

Nieuwtjes worden ook vaker en sneller online gezet. Het loont dus zeker om regelmatig even de website te 

checken om op de hoogte te blijven van het reilen en zeilen en het laatste nieuws binnen DTE. Als het goed is, 

krijgt iedereen die stukjes ook nog wekelijks in zijn of haar email.  

Als je zelf een nieuwtje of een verslag wil delen met onze clubleden ben je van harte uitgenodigd een stukje 

aan te leveren. Als ik de gesprekken tijdens de weekenden volg, weet ik zeker dat er meer dan genoeg stof 

bestaat. Typ een verhaal en mail het naar: bosch.janneke@gmail.com. Foto’s zijn ook leuk en meer dan 

welkom!  

 

Social media 

Sociale media gaan een steeds belangrijkere rol spelen bij communicatie tussen onze leden, maar ook naar 

onze nieuwe leden (die nu nog niet weten dat ze lid gaan worden en willen leren duiken). Charlotte heeft 

hiertoe initiatief genomen en is hier druk mee in de weer. Het is fijn als iedereen naar zijn of haar vermogen 

hieraan meedoet en DTE meer bekendheid geeft!  

 

  

mailto:bosch.janneke@gmail.com


PR-commissie 

Afgelopen jaar hebben we versterking gekregen, twee toppers hebben zich ontfermd over de website en zijn 

actief aan de slag gegaan om een socialmediaplan op te zetten om Duikteam Eindhoven meer op de kaart te 

zetten. Dat hebben jullie vast her en der al gemerkt 😊.  Janneke en Jeroen super bedankt!!  

Ik ben in ieder geval super blij met zo’n taalwonder en websitegoeroe in onze commissie! 

 

Maarrrrrrr, iedere DTE-er is een topper en we kunnen met zijn allen nog veel meer DTE-geluid maken in 

Eindhoven en omstreken. 

Aan jullie de vraag om allemaal de DTE Facebook-pagina te volgen en onze berichten te liken, duimpje 

omhoog dus! Jullie zijn toch ook helemaal happy om bij de leukste duikvereniging van Eindhoven te horen?! 

 

Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom, in alle soorten en maten 😃  

Laten we met zijn allen in 2018 DTE nog meer bekendheid geven!  

 

Charlotte 

 

En hoe kun je het jaar beter afsluiten dan met de Goedheiligman 

Hoewel de wereld langzamerhand overschakelt op de Kerstman, kiest DTE toch ieder jaar voor Sint Nicolaas. 

En met reden: de DTE Sint is het best geïnformeerd over de duikers van DTE, die zich jaarlijks moeten 

verantwoorden voor hun goede en minder goede daden. Hierbij staat, heel pedagogisch, beloning gelukkig 

wel centraal, hoewel er toch ook wel wat kritische woordjes vallen. Wie alle kantjes van onze leden wil leren 

kennen, mag deze avond niet missen.  

 
Impressies van evenementen 

De eerste coopertest zit er op: een traditie weer in ere hersteld 
Hulde! Hulde aan iedereen die zich woensdagavond het snot voor de ogen heeft gezwommen bij de terug-
van-weggeweest-coopertest, de eerste van dit binnen seizoen. 
 
De laatste loodjes wegen het zwaarst 
Ik word al moe als ik er naar kijk 

 

In twaalf minuten tijd, zo ver mogelijk zwemmen, met vinnen en snorkel. Dat was het idee. Met als doel 
natuurlijk om te zien of je aan het eind van het seizoen je conditie hebt verbeterd. Er zijn prima afstanden 
neergezet (waarbij aangemerkt moet worden dat élke afstand een prima afstand is, zolang je tot het uiterste 
bent gegaan). 
In buddyparen werd er gezwommen, waarbij de buddy’s elkaars baantjes telden. Daarbij werd het aantal 
gezwommen baantjes per drie minuten genoteerd, zodat ook het eventuele verval tijdens het zwemmen goed 
te zien is. 



Niet onthouden hoeveel baantjes je nou uiteindelijk hebt gezwommen? Geeft niets. The man to beat: Gerwin. 
Hij zwom met 783 meter de meeste baantjes, op de voet gevolgd door Marten, met 780 meter en Bart met 775 
meter. 
Maar eigenlijk ben je zelf natuurlijk the (wo)man to beat. Als je bij de coopertest in maart verder zwemt dan 
afgelopen woensdag heb je een schouderklopje verdiend. Wel twee. En een biertje. Dus kom vooral elke 
woensdagavond lekker trainen, dan komt dat in maart he-le-maal goed. 
 
Janneke 

 

Bezoek van duikers uit Rooij 

Je kunt natuurlijk een buitenlandse reis boeken om eens wat anders te zien dan de vertrouwde trainingsplas, 

maar het kan ook anders dachten de leden van duikvereniging Aqua Libre uit Sint Oedenrode.. 

Daarom besloten ze om een tocht langs bekende duikplassen in Nederland te gaan maken… en dan kom je 

natuurlijk vroeg of laat in Waalre terecht.  

Na zich netjes aangemeld te hebben verschenen niet minder dan 10 duikers, inclusief alle 

veiligheidsapparatuur en duikleider. 

De briefing over het Gat door Patrick was kennelijk zo duidelijk dat de dames en heren aan een duiktijd van 

minder dan een half uur genoeg hadden. 

Haast hadden ze niet, want ze bleven nog tot zonsondergang om een biertje of frisje te drinken. Ze gaan zich 

opmaken voor de volgende plas: de Kuilen van Mill. 

Misschien een leuk idee voor onze vereniging… 

 

Peter 

 

Het binnen weekend in Klaverweide 
Nu onze duikuitrustingen weer zijn uitgespoeld en slaapachterstanden enigszins zijn ingehaald, is er tijd om 
terug te blikken op een meer dan geslaagd binnen weekend, bij Klaverweide. Want wat wás het weer een 
feest!  
Met natuurlijk schitterende duiken. Mooie nachtduiken bijvoorbeeld op vrijdag- en zaterdagavond met onder 
meer palingen, grote zeenaalden en enorme kreeften. Maar ook de andere duiken bleken meer dan de moeite 
waard: verschillende verhalen over sepiola’s, bijzondere slakjes en wat niet meer. 
Maar DTE zou DTE niet zijn als er buiten het duiken niet ook een boel gezelligheid was. 
 
De wonderbaarlijke verschijning van Peer 
Het aureooltje hoort bij de Klaverweide en niet bij Peer 

 



 
Op zaterdagavond werden we niet alleen getrakteerd op de heerlijke kookkunsten van Charlotte en Shirley en 
consorten; ook Peter ook wel Peer, bracht een verrassingsbezoek aan ons Zeeuwse onderkomen. Niet bij 
iedereen (meer) bekend, maar al dertig jaar lid van de vereniging. En dat is natuurlijk gevierd met een glas (of 
twee… of drie….) bubbels! 
 
Wat is Zeeland toch mooi om 9 uur 
Maar lekker uitslapen heeft ook wel wat 

 
 
De jongere garde heeft de zaterdagnacht zelfs nog benut om het uitgaansleven onveilig te maken. En dat 
terwijl de ochtendduik op zondag nog vóór negen uur stond gepland… 
De meeste oogjes waren dan ook klein, zondag. Maar de herinneringen weer groots. Zoals het hoort. Een 
perfecte manier om het buitenseizoen officieel af te sluiten. 
 
Janneke 

 

Sint Nicolaas bij DTE 

Een goed gesoigneerde Sint Nicolaas 

Samen met wiewasdiezwarteroetveegpieteigenlijk 

 
 

Een pepernoot of twee, met Sint bij DTE,  

Oh man wat was het weer een feest: 
Sinterklaas is bij ons langs geweest! 
Natuurlijk ook zijn Piet meegebracht, 
En een enorme pepernotenvracht 
  
Sint had duidelijk zijn oor te luisteren gelegd, 
Of misschien was hem het een en ander voorgezegd 
Hoe dan ook, de oude baas wist waarover hij sprak, 



En nam een aantal van ons misschien een beetje op de hak 
  
Misschien, en een heel klein beetje maar, 
Daartegen hebben we natuurlijk geen bezwaar 
Zeker niet als er een lekkere letter tegenover staat, 
Voor het aanhoren van Sints geblaat. 
  
Een welkom voor nieuwe leden Carmen en Thijs, 
En ook voor Mick en Pierre was het prijs 
Voor Michel, Patrick, Michiel, Jelena, Anne-Marie, Jeroen en Rob een gedicht, 
En natuurlijk was er ook één aan Charlotte gericht 
 
Natuurlijk zeg ik, want hij slaat haar nooit meer over hoor, 

Charlotte gaat voor het vaakst-bij-Sint-op-schoot-clubrecord  
Daarvoor is ze al een goed eind op streef, 
Gelukkig maar dat er ook voor haar een letter in het water dreef 
  
Want chocoladeletters waren er meer dan zat, 
En volgens mij hebben we nog nooit zóveel pepernoten gehad 
Piet bleef maar uitdelen en rondstrooien, 
En letters het water in gooien 
  
Maar aan al het goede komt een end, 
En we waren ook wel genoeg verwend 
We zongen Dag Sinterklaasje voor een laatste keer, 
En hopelijk zien we hem volgend jaar weer! 
 


