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Van de voorzitter 
Afgelopen vrijdag, 25 februari 2022 zijn de laatste Corona maatregelen die voor ons 
direct effect hebben vervallen. Daarnaast bestaan we dit jaar 40 jaar! Meer dan 
genoeg redenen om weer actief te worden! In deze nieuwsbrief lezen jullie meer over 
de plannen. 
 
(Onder)watersport veilig! 
Peter 
 
Contributie en NOB 
Ook in 2022 zullen we de NOB bijdrage niet door berekenen aan de leden. We 
hebben nauwelijks ledenverlies gehad als gevolg van de corona pandemie en de 
contributie wordt ook gewoon betaald. Heel fijn en dank daarvoor!  
 
De komende tijd zullen we het ‘bespaarde’ bedrag terug laten vloeien naar de leden. 
In ieder geval dus via deze wijze. 
 

Opleidingen 
Als er wensen zijn vanuit de leden voor een opleiding of activiteit, kijken we altijd of 
daar mogelijkheden voor zijn. Zo zijn Maarten en Henk aan het onderzoeken of we 
een specialisatie Zoeken & Bergen kunnen aanbieden. 
Ook heeft een aantal leden gevraagd of er een 2* opleiding gestart kan worden. In 
die opleiding zitten de ‘modules’ nachtduiken, duiken in getijdewater en diep(er) 
duiken. Heb je ook interesse? Geef dat dan door!  
Daarnaast verzorgt Wilfred op dit moment een 1* opleiding vanuit zijn duikschool 
Island Diving Rotterdam en huurt daarvoor een stukje zwembadwater. 
 
Trainingen 
Het rooster staat weer op de website. Let op: er zijn een paar avonden met 
afwijkende (begin)tijden. De waterpolo is dan namelijk met vakantie en dus kunnen 
we eerder beginnen. En komende vrijdag, 4 maart 2022, pakken Maarten, Pascal 
Pansier en Ethan Hunt uit met de klassieker “Mission Impossible”. We huren dan het 
zwembad 2 uur en rond 20u30 zullen de eerste persluchtduikers aan de 
(onmogelijke?) missie kunnen beginnen. Eventuele baantjeszwemmers zullen dan 
moeten uitwijken naar het doelgroepenbad. 
 

Evenementen 
Het zeelandweekend zal dit jaar plaats vinden tussen 13 en 16 mei. Heb je je nog 
niet aangemeld? Geef het door aan Michael of Martin Ruisch! 
Daarnaast willen ook met Pasen weer een Paasduik organiseren. Dat wordt dan dus 
zondag 17 april of maandag 18 april. Ook hier graag aangeven als je interesse hebt. 
En dan zijn er nog een aantal evenementen in het kader van ons 40-jarige lustrum, 
zie verderop in deze nieuwsbrief. 
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DOV Botlek lustrum 

Om ons 40-jarig bestaan te vieren willen we een aantal 
activiteiten organiseren. Het (neven)doel daarbij is uiteraard om 
ook weer zichtbaar te zijn. Een klein overzicht van mogelijke 
ideeën: 

1. Snorkelen vanuit het oude zwembad (nu de Jumbo in  
Waterland) naar het Rivièrabad; 

2. Meedoen aan schoonmaakactie op 19 maart 2022; 
3. Op braderie staan met Ursula. Mogelijk met duiktank! 
4. Training in een diep zwembad; 
5. Bedrijfsbezoek aan DOW Chemical. We zijn ooit gestart vanuit hun 

Personeels Vereniging; 
6. Vaartocht, al dan niet in combinatie met feest. 

 
Op dit moment is nummer 2 het meest concreet! Samen met de gemeente 
Nissewaard wordt er op 19 maart 2022 een schoonmaakactie georganiseerd nabij de 
Boekenberg. DOV Botlek kijkt hoe we daar aan bij kunnen dragen. Doe je ook mee? 
 
DOV Botlek Onderwatersport kalender 

 
  

Datum Plaats Wat Opmerkingen 

Vrijdag 4 maart 2022 Rivièrabad Mission Impossible (perslucht) Start om 20u30 
 

Zaterdag 19 maart 2022 Spijkenisse centrum Clean Up duik Schoonmaakactie 

Vrijdag 15 april 2022 Rivièrabad Geen trainer, open voor baantjes 
zwemmen 

Start om 20u30 
 

17 of 18 april 2022  Ntb Paasduik let op de mail en 
WhatsApp 

Vrijdag 6 mei 2022 Rivièrabad Spel 39,5 jaar DOV Botlek Start om 20u30 
 

Vrijdag 13 mei 2022 Rivièrabad Geen trainer (zeelandweekend), 
open voor baantjes zwemmen 

Gewoon van  
21u00 – 22u00 

13 -16 mei 2022   Port Zélande  Zeelandweekend  Evenementen 
Commissie 

Vrijdag 1 juli 2022 Rivièrabad Introductie / familieavond Laatste training voor 
de zomerstop 

Juli & augustus 2022 Zeeland en ander 
duikwater 

zomerduikjes let op de mail en 
WhatsApp 

Vrijdag 2 september  Rivièrabad training “welkom terug!” 1e training na 
zomerstop 
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Foto hoekje 

Op 11 februari 2022 gaf Maarten de les met als onderwerp Touwtrucjes. Hier een 
impressie: 
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En, omdat we een duikvereniging zijn, ook gewoon wat mooie foto’s van Paul: 
 

 
 
 


