
Nominaties Gouden Eikel 
Tijdens het jubileumfeest reiken we de ‘PADI-prijs’,  
de ‘foto-filmwedstijdprijs’ en de ‘Gouden-eikel’ uit.  

Twee nomintaies zijn inmiddels bekend:  

1. Huub Jorna die na de rescueopleiding 
een gasfles is vergeten mee terug te nemen (naar het schijnt zijn er 
inmiddels duikers die deze fles hebben gesignaleerd…).  

2. Edwin de Bruin die de duikspullen van Julian op de wal zet, 
voorafgaand aan een bootduik (die dus bijna in het water viel…)  

Heb jij ook een nominatie? Mail naar evenementen@quality-divers.nl  

 

  

 

Nieuwsbrief van 
duikvereninging Quality-Divers 

Op 23 juni om 18.52u werden 

Ruud en Stefanie de trotse 

ouders van Sjors! 

 

 

 

 

Namens alle leden: Van harte 

gefeliciteerd en veel geluk! 

 

Tijdens het jubileumfeest 

reiken we prijzen uit voor de 

mooiste foto en het beste 

filmpje van de vorige twee 

duikseizoenen. Info over het 

aanleveren van foto's en 

filmpjes volgt later. 

 

 

 

 

Het thema van de wedstrijd is 

breed; alle duikgerelateerde 

inzendingen van alle niveau’s 

zijn welkom! 
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Jubileumfeest Quality-Divers 
Op 1 september 2022 is het precies 25 jaar geleden dat de vereniging  
werd opgericht. Niet voor niks staat er in ons logo ‘since 1997’.  
 
Dit jubileum gaan we vieren met een feest voor alle leden (en partners)  
op zaterdag 3 september vanaf 17.00u bij de ‘Texas bar en grill’  
in Terheijden. Aanmelden kan nog tot 22 juli: 
 https://forms.gle/JSZz1aNJqgDzV4QYA .   

 
 
 

 
 

Website van Quality-Divers in 2002 
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Zwembadrooster 

 
Voor het complete jaarrooster kijk je op www.quality-divers.nl 

 

 

 Steun Quality-Divers via Rabobank ClubSupport! 
De Rabobank verdeelt ieder jaar een geldbedrag onder de deelnemende goede doelen. 
De leden van de bank bepalen, door te stemmen, welke stichting of club een financiële 
bijdrage krijgt en hoeveel. Dit jaar doet ook Quality-Divers mee met deze actie. 

Stemmen kan van 5 t/m 27 september 2022 

Alleen leden (klanten) van de bank kunnen stemmen. Dit stemmen gaat via de 
RaboApp of Rabo Internetbankieren. Vanaf 5 september kan er gestemd worden en 
elke stem brengt 10 euro op! Alle stemmen tellen, dus probeer mensen in je omgeving 
te mobiliseren (bijv. vrienden, buren, enz.) 
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