
 

  

 

Nieuwsbrief van 

duikvereniging Quality-Divers 

Tot ongeveer twee jaar 

geleden hadden we het QD-

clubblad. Verschillende leden 

zullen thuis nog weleens een 

verdwaald exemplaar 

tegenkomen. Met het 

verdwijnen van het blad 

verdween ook de mogelijkheid 

om informatie met leden te 

delen. Daarom is er vanaf nu 

deze nieuwsbrief, die 

(minimaal) 4x per jaar 

verschijnt.  

 

Zondag 19 september is 

internationaal ‘clean-up day’. 

We organiseren deze dag een 

POP-UP duik bij de Galderse 

Meren. Doe mee! 

* Verzamelen 11u Parking P1 

* Duiken start om 11.30u  

* We halen afval naar boven,    

  breng een netje o.i.d. mee 

* Na afloop is er koffie en  

  worstenbrood. 

Aanmelden gaat per mail:  

info@quality-divers.nl 

 

Het bestuur: even (opnieuw) kennismaken... 

 

Mijn naam is Marice Bastiaensen en ik ben de voorzitter van Quality Divers. In mijn 
dagelijkse leven ben ik docent bij Avans, en ik ben graag aan de wandel. Ik ben in het 
verleden actief geweest als duikinstructeur. Tegenwoordig lig ik voor de fun in het water 
om te genieten van het mooie onderwater leven. Daarbij is duiken voor mij ook een fijne 
activiteit om even los te komen van de bovenwereld. Tot aan de waterkant, Marice 

 

Hallo, ik ben Julian Ramakers, secretaris van Quality Divers sinds 2013. Ook ik werk bij 
Avans Hogeschool als docent (biologie en medisch laboratorium onderzoek). In mijn vrije 
tijd ga ik graag duiken in Zeeland (als je een buddy zoekt kun je me altijd appen!). Ook ben 
ik vaak in het zwembad te vinden om training te geven (om de 4 weken) en om mijn en 
jullie conditie en duikskills op peil te houden en voor de gezelligheid natuurlijk. Boven water 
ga ik graag de natuur in met een verrekijker, o.a. om vogels te spotten. Een paar jaar 
geleden heb ik de QD PADI (Persoon Altijd D’r Is) prijs mogen ontvangen, dus we zullen 
elkaar vast snel zien bij één van de clubactiviteiten. Groet, Julian 

 

Mijn naam is Huub Jorna. In 2004 heb ik bij Quality Divers mijn PADI Open Water gehaald 
en sindsdien ben ik ook lid. Vele mooie duikavonturen heb ik al met de leden van deze 
mooie vereniging mogen beleven. De meest memorabele zijn duikweekenden in de 
Ardennen, verenigingsreizen naar Egypte en Malta en wrakduiken op de Noordzee. In 2008 
ben ik PADI Divemaster geworden en sinds 2009 zit ik in het bestuur als voorzitter van het 
Duiktrainingsteam en de opleidingscommissie. Duiken staat de laatste tijd, mede door een 
opleiding die ik dit jaar volg, op een wat lager pitje. In 2022 ben ik van plan om het duiken 
weer op te pikken en gaan jullie mij weer zien in het zwembad en aan de waterkant! 

 

Ongeveer 20 jaar geleden werd ik samen met mijn vrouw Nataschja (toen nog vriendin) 
lid van Quality-Divers. Rob van Gils is mijn naam en in het dagelijks leven werk ik als 
conrector op een middelbare school in Breda (tevens onze woonplaats). Inmiddels zit ik al 
een paar jaar in het bestuur en houd ik me bezig met evenementen. Naast duiken houd ik 
van fietsen, Geocachen en escapen (online maar vooral ‘in het echt’). We hebben over de 
hele wereld gedoken, maar Zeeland blijft een aantrekkelijke plek om te duiken!  

 

Mijn naam is Frank van Ginneken en ik ben de penningmeester van Quality Divers. Ik 
werk bij een energiebedrijf waar ik onderhoudsstops organiseer. In mijn vrije tijd wandel 
ik graag maar doe ook aan hardlopen, wielrennen en duiken. Ik duik sinds 2014 en heb 
het OWD-, Advanced- en Rescue Diver brevet behaald. Duiken doe ik meestal in Zeeland 
waarbij al fotograferend en filmend geniet van het veelzijdige onderwater leven maar ook 
van het fijne samenzijn met mijn buddy’s. Graag tot binnenkort, Frank   
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 September       

09/09/2021 36 Persluchttraining Marice 

16/09/2021 37 Persluchttraining Maureen 

23/09/2021 38 Snorkelen Maureen 

30/09/2021 39 Persluchttraining Marice 

Oktober       

07/10/2021 40 Persluchttraining Julian 

14/10/2021 41 Snorkelen Marice 

21/10/2021 42 Persluchttraining Julian 

28/10/2021 43 Herfstvakantie   

November       

04/11/2021 44 Snorkelen Julian 

11/11/2021 45 Persluchttraining Maureen 

18/11/2021 46 Persluchttraining Julian 

25/11/2021 47 Snorkelen Marice 

December       

02/12/2021 48 Persluchttraining Maureen 

09/12/2021 49 Persluchttraining Julian 

16/12/2021 50 Snorkelen Marice 

23/12/2021 51 Persluchttraining Maureen 

30/12/2021 52 Kerstvakantie   

Zwembadrooster September – December 2021 

Gezien in de QD-afspreek-app… 

 

Zit jij nog niet in de QD-afspreekapp? Geef het door aan één van de bestuursleden en je wordt deelgenoot gemaakt van deze exclusieve groep 😉 


