
 

 

Kandidaat bestuurder Daniël van Bakel stelt zich voor 
 

 

Bij deze stel ik mij graag aan jullie voor als kandidaat penningmeester van de 

Nederlandse Onderwatersportbond.  

 

Ik, bouwjaar 1976, ben vader van 3 kinderen van 7, 10 en 12 jaar. Door de (sport) 

activiteiten van en met de kinderen is het duiken op een lager pitje komen te staan, al 

klopt mijn hart nog net zo snel voor het duiken als voorheen.  

Mijn vrouw (3*) en ik hebben samen de mooiste avonturen beleefd, zowel boven als 

onderwater!  

Mijn oudste dochter heeft afgelopen najaar haar eerste Grevelingenduik mogen 

noteren in haar digitale Iphone logboek. Zij is erg enthousiast over duiken en ik hoop 

dat uiteindelijk het gehele gezin ‘besmet’ raakt met het duikvirus.  

 

Professioneel ligt mijn achtergrond in de accountancy. De laatste jaren heb ik vooral bij 

diverse bedrijven interim functies vervuld op het gebied van – in de breedste zin des 

woords – verandertrajecten.  

Ik hoop mijn passie voor duiken en mijn kennis en ervaring vanuit mijn 

werkveldervaring in te kunnen zetten voor de NOB. 

 

Sinds 2002 ben ik lid van de NOB via duikvereniging Manta en 2* instructeur. Bijna 10 

jaar ben ik voorzitter geweest van deze mooie vereniging, die met lidnummer 2 mede 

oprichter is van de NOB.  

Ik heb aan de wieg gestaan en geholpen met een aantal initiatieven zoals ‘Rondje 

Nederland’ en het ‘Verenigingsplatform’. Binnen Manta is een vrij sterke 

onderwaterhockeytak die mede gegroeid is door het samenvoegen met OvA.  

Het initiatief voor een gedeeld clubhuis met OJC Amsterdam heeft geleid tot een 

stabielere financiële huishouding met als mooie bijkomstigheid een nuttige 

‘kruisbestuiving’.  

 

Trots ben ik als ik het jubileumboek van de NOB (“50 jaar NOB 1962-2012”) 

doorblader voor dat ik deze tekst ging schrijven. Trots op de mooie verhalen waar 

samenhorigheid en cohesie uit blijkt en op de bijdrage van Mantaleden in de historie 

van de NOB.  

Deze trots is wellicht beter te omschrijven als ‘de totale duikbeleving’. Lekker duiken 

met gelijkgestemden en genieten in een vereniging binnen de onderwatersport die 

meer is dan alleen duiken met perslucht! Ik hoop dat gevoel – niet alleen vanuit het 

perspectief van mijn beoogde portefeuille – uit te dragen binnen de NOB en naar de 

overige verenigingen. 
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Alle verenigingen en daarmee de NOB staan voor uitdagingen die wellicht door Corona 

nog meer uitdagend zijn geworden. Ik hoop de belangen van primair de verenigingen 

te mogen dienen en daarmee duikend Nederland een mooie bestendige toekomst te 

bieden! 

 

 
 


