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Van de voorzitter 

Komende vrijdag, 1 juli 2022 is al weer de laatste zwembadavond vòòr de zomerstop. 
Vandaar nog even deze nieuwsbrief, met een aantal zorgpunten van mij. We zien 
namelijk steeds minder leden in het zwembad en de kosten stijgen helaas door. En de 
geplande activiteiten, waarbij we ook ons lustrum konden vieren, zijn vervallen.  
 
(Onder)watersport veilig! 
Peter 
 
Laatste training voor zomerstop 
Komende vrijdag, 1 juli 2022, is dat. Er zijn geen aanmeldingen voor een introduik, dus 
we hebben ook geen materiaal geregeld. Iedereen kan zelf ‘ravotten’ in het water en 
neem vooral ook familieleden mee. Aansluitend wil ik kijken of we de boot kunnen 
repareren (die is lek) en wellicht het materiaalhok even ‘uitmesten’. We hebben daar 
aardig wat spullen verzameld. Graag zie ik jullie die avond in grote getalen! 
 
Toekomst DOV Botlek, Spijkenisse 

Hoewel we nog best wat geld in kas hebben, maken we ons zorgen over het 
voortbestaan. De zwembadhuur zal stijgen en het aantal leden zal afnemen. We 
worden er allemaal niet jonger op en afgelopen vrijdag heb ik uitgesproken dat we over 
zo’n 5 à 10 jaar mogelijk niet meer bestaan. Daar schrok ik zelf wel van. 
 
De vrijdagavonden zijn nog steeds zeer gezellig, maar ook zien we dat er soms maar 
enkele leden in het water liggen. Iedereen heeft valide redenen, maar om les te geven 
aan een groep van 10 leden of meer is toch leuker! Ook de reacties op de vraag “Ga 
je mee naar een zeelandweekend” waren niet overweldigend.  
 
Ons lustrum wilde en wil ik nog steeds groots vieren. De gemeente Nissewaard weet 
ons ook wel te vinden, maar de evenementen werden steeds geannuleerd door gebrek 
aan inschrijvingen: 

 Opschoondag 19 maart 2022. We zouden bij de boekenberg ons presenteren 
en eventueel duiken /rondlopen in duikpak.  

 Snorkelen in Bernissebad 22 juni 2022. Vanuit gemeente Nissewaard wordt een 
sportdag aangeboden aan alle ambtenaren. Adri en Wilfred vonden het leuk om 
les te geven, maar er waren geen aanmeldingen.  

 
We hebben een gesprek gehad met Sportfondsen, die ons eigenlijk €130,- per uur 
badhuur wilde rekenen “want dat stond in de aanbesteding.” Hebben we toegelicht en 
we betalen nu de €90,- die met Optisport (de vorige exploitant tot 1/1/2022) is 
afgesproken, maar vanaf september komt er zeker een verhoging aan. En aangezien 
alles duurder wordt, zullen we goed moeten kijken of en wat we door rekenen in de 
contributie. 
 
Dat hangt ook van jullie af, de leden! Geef aan waarvoor je naar het zwembad wil 
komen! En wat je dan graag wilt doen: baantjes zwemmen, conditie trainen, Perslucht, 
bezig gehouden worden, … En wat heb je daar (financieel) voor over? 
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Zelf denk ik aan: 

 Dia voorstelling (uit de oude doos / mooie beelden onderwaterleven) 

 Lesrooster bijwerken 

 Gesprek met ZV Kempvis voor verdere samenwerking. Willen we jeugd 
aantrekken dan kan dat niet als we alleen maar tussen 21u00 en 22u00 
zwemmen 

 Promotie en PR 

 Gastdocenten / demonstraties bij zwemverenigingen, snorkelen, 
zeemeerminzwemmen, … 

 
Verder wil ik onze ALV jaarlijks gaan combineren met een BBQ of zo. Bijvoorbeeld de 1e 
vrijdagavond na de zomerstop. Binnenkort willen we jullie ook gericht gaan bevragen, maar 
schroom niet om alvast ideeën en suggesties aan te leveren! 
 

Opleidingen 
Als er wensen zijn vanuit de leden voor een opleiding of activiteit, kijken we altijd of 
daar mogelijkheden voor zijn. Zo gaan Maarten en Henk binnenkort de specialisatie 
Zoeken & Bergen volgen, waarna zij hem ook zelf kunnen verzorgen. 
Ook zijn Jaco, Michel, Robbert, Maxim en Stefan  gestart  met de 2* opleiding.  
 
Evenementen en duikjes 
Als je het Zeelandweekend gemist heb, is er (hopelijk) een nieuwe kans op vrijdag 2 
tot en met zondag 4 juni 2023. Henk, Michael en Martin Ruisch hadden het idee om 
een groot huis te huren, maar aangezien het aantal aanmeldingen tegenviel wordt dat 
in ieder geval aangepast. 
  
En in de periode juli –augustus 2022 willen we natuurlijk vooral lekker duiken! Heb je 
een suggestie of verzoek, zet het in de WhatsApp! 
 
 
DOV Botlek Onderwatersport kalender 

 
  

Datum Plaats Wat Opmerkingen 

Vrijdag 1 juli 2022 Rivièrabad Introductie / familieavond 
Geen aanmeldingen. 

Lekker vrij ravotten 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 

24 en/of 25 september Rivièrabad High-Five Kick-Off 
Clinics voor jeugd 

Samen met ZV Kempvis? 

Vrijdag 23 dec. 2022 Rivièrabad Introductie / familieavond VOORAF aanmelden ivm 
materiaal regelen 

2 -4  juni 2023  Zeelandweekend  Evenementen Commissie 
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Foto hoekje 

Op vrijdag 8 april was het lesthema gebruik  zuurstofkoffer. Hier een impressie: 
 
 
 
  

 

Weet 

Jij hoe 

Je zuurstof 

Moet toedienen 

 

? 
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En hier een impressie van het Zeelandweekend: 

 

 


