
 Beste duikliefhebbers,  

Als kandidaat lid van het bestuur van onze bond, stel ik mij graag voor. 

Mijn naam is Louis de Haan. Ik ben 68 jaar; woon in Nieuwerkerk a/d IJssel en 

zoals mijn leeftijd doet vermoeden, ben ik met pensioen. Ik heb mijn 

werkzame leven afgerond als voorzitter van een college van bestuur van een 

onderwijsorganisatie voor primair en voortgezet onderwijs.  

Ik ben geen stilzitter en dat uit zich in een aantal vrijwilligersfuncties. Zo ben 

ik voorzitter van een plaatselijke afdeling van Veilig verkeer Nederland. Ik 

ben bestuurslid van de Stichting Leergeld Hollandsche IJssel en ik werk voor 

een voedselbank. 

En natuurlijk doe ik instructeurstaken voor mijn cluppie, de Nieuwerkerkse 

onderwatersportvereniging De Potvis. Mijn vrouw en ik zijn nog actieve duikers en zo nu en 

dan maken we graag een uitstapje naar warme oorden. 

Als 18 jarige ben ik gestart met duiken, geïnspireerd door de avontuurlijke Cousteaufilms en 

een enthousiasteling die mij zomaar een keer een duikfles om de nek hing. En toen was ik 

verkocht. 

Ik houd van allerlei soorten buitensporten. Kanoën in Scandinavië, wintertrektochten in 

Lapland, rondstruinen in de bergen en zo nu en dan een fietskampeertocht. En natuurlijk 

mooie duikvakanties. 

Maar goed ik ben niet piep meer, dus het gaat nu wat rustiger.  

Momenteel ben ik voorzitter van de opleidingscommissie van de NOB. Daar heb ik ervaren 

hoeveel enthousiaste leden de NOB heeft. Vrijwilligers die zich inzetten voor het verbeteren 

van de opleidingen, maar ook de vele specialisaties en workshops die door leden worden 

ontworpen en georganiseerd. 

Voor mij, en hoor wie het zegt (!), is het een uitdaging om meer jonge mensen te 

interesseren voor de duiksport. Duiken is tijdens vakanties onder jongeren populair, maar 

voor de NOB is het een de kunst om deze duikers te binden, waardoor de duikkennis 

toeneemt en daarmee ook de veiligheid wordt vergroot. En er meer kennis en ervaring 

wordt opgedaan met de onderwaternatuur. 

Door mijn onderwijservaring weet ik, dat iets willen leren, grotendeels wordt bepaald door 

het plezier dat je aan het leren ontleent en het nut dat je van het leren ervaart. Het moet 

iets opleveren. In het geval van duiken; duikplezier. En leren vindt niet alleen in een 

georganiseerde setting plaats. Het lidmaatschap van een duikvereniging kan daaraan 

bijdragen. Zo’n lidmaatschap levert je naast vele leermomenten ook heel veel plezier op. En 

daar kan de NOB weer een bijdrage aan leveren, door verenigingen stevig te ondersteunen 

en hier en daar te “ontzorgen”. 


