
 

Jeugdafdeling: jeugd@dusky.nl – Ledenadministratie: ledenadministratie@dusky.nl 
www.dusky.nl – www.facebook.com/duikteamdusky 

 
 
 
 
 

 

Hallo allemaal, 

 

Zoals altijd heeft Duikteam Dusky verschillende activiteiten op het programma staan. Ook de 

komende maanden is er voor de jeugd weer van alles te doen! Via deze brief willen we jullie de kans 

geven om de belangrijkste data alvast in de agenda`s te zetten. 

12 september 2014: Dusky Jeugd Clubkampioenschappen 
Op vrijdag 12 september zijn de Dusky Jeugd Clubkampioenschappen. Wie zwemmen er het snelste 

de 50 meter borstcrawl? En hoe ver kunnen de jeugdleden onderwaterzwemmen? De jeugdtrainers 

noteren alle uitslagen én zorgen ervoor dat de jeugdleden op vrijdag 19 september een officieel 

certificaat krijgen met daarop hun scores. In januari 2015 – na de tweede clubkampioenschappen 

van het seizoen – worden de uiteindelijke winaars bekend gemaakt en de medailles uitgereikt. 

10 oktober 2014: Vriendjes- en vriendinnetjesdag 
Op vrijdag 10 oktober staat de training in het teken van vriendjes en vriendinnetjes. Op deze avond 

mogen de jeugdleden een vriendje of vriendinnetje uitnodigen om een keer mee te trainen bij 

Duikteam Dusky. Maximaal 1 introducée per persoon. 

11 oktober 2014: Tongelreep 
Ook dit jaar is er weer een zwembaduitje. Op zaterdag 11 oktober gaan we naar de Tongelreep in 

Eindhoven. We vertrekken om 9.00 uur vanaf Zwembad De Wisselaar en worden rond 18.15 uur 

terugverwacht. Aanmelden kan via het inschrijfformulier bij deze brief. Inleveren van het formulier 

en de eigen bijdrage van 8 euro kan bij Michael Wesselink of Iris de Jong. Inschrijven kan tot en met 

vrijdag 3 oktober 2014. Vergeet ook niet om op de dag zelf 50 cent mee te nemen voor een kluisje. 

 

15 november 2014: Jaarfeest 

Op zaterdag 15 november 2014 organiseert Duikteam Dusky haar jaarlijkse feest. Net zoals vorig jaar 

zijn ook alle jeugdleden van harte welkom. Het thema van het feest en de tijd & locatie worden 

binnenkort bekend gemaakt. 

28 november 2014: Sinterklaastraining 
In de tijd van Sinterklaas, cadeautjes en natuurlijk chocoladeletters, pepernoten & taaitaai zijn de 

jeugdtrainers in opperbeste stemming. Om het bezoek van de goedheiligman aan Nederland te 

vieren heeft Duikteam Dusky een speciale Sinterklaastraining in petto. Deze training duurt éénmalig 

van 20.15 tot 21.45 uur.  

 

Voor meer informatie, vragen en aanmeldingen kun je terecht bij de jeugdtrainers. 

 

Met vriendelijke groet, 

Dusky Jeugdteam 
 

 

Ps. Het jeugdkamp 2015 is van donderdag 14 mei tot en met zondag 17 mei 2015.  

Houd deze data alvast vrij! 
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Veelgestelde vragen 
 

Afgelopen periode hebben we er veel nieuwe jeugdleden bij gekregen.  

Om iedereen (opnieuw) te informeren over wat praktische zaken hebben we 

hieronder een aantal dingen op een rijtje gezet. Mocht je aanvullende vragen hebben 

stel ze dan gerust tijdens de training of via jeugd@dusky.nl. 

Hoe laat wordt mijn zoon of dochter verwacht voor de training? 

We begeleiden jeugdleden vanaf een kwartier voor de training (20:00 uur) tot een kwartier na de 

training (21:30 uur). We verzoeken ouders/verzorgers om hun kinderen niet te vroeg te brengen of 

(al) te laat op te halen omdat er dan geen begeleiding is.  

 

Welke spullen heeft een jeugdlid nodig? 

Wanneer jeugdleden langer dan twee maanden lid zijn van de vereniging is het verplicht dat ze over 

hun eigen snorkelspullen beschikken. Voor de jongste groepen zijn een bril, snorkel en vinnen 

voldoende. Voor de oudere groepen (dolfijnen, rangers en masters) is een loodgordel verplicht. Voor 

iedere 25 kilo lichaamsgewicht is 1 kilo lood aan een loodgordel benodigd. Voor de meeste 

jeugdleden is 2 kilo lood voldoende. Het is verstandig om het lood te verdelen over de loodgordel, 

bijvoorbeeld 2 stuks van 1 kilo. 

 

Onze trainers geven graag meer informatie over de aanschaf van een loodgordel of andere 

snorkelspullen. Voor aanschaf kun je onder meer terecht bij Decathlon, RNG Diving, Total Diving of 

andere duikwinkels in de regio. Ook biedt de vereniging gebruikte brillen, snorkels en vinnen aan 

tegen een redelijke prijs. Meer informatie hierover is verkrijgbaar bij de jeugdtrainers. 

 

Mijn zoon of dochter voelt zich (soms) ongelukkig op de vereniging? Wat doen jullie hieraan? 

Het jeugdteam let scherp op pesten en ongewenst gedrag tijdens de training en het omkleden. 

Wanneer uw zoon of dochter gepest wordt of betrokken is bij een ruzie geef dat dan gelijk aan bij de 

jeugdtrainers, zodat zij actie kunnen ondernemen.  

 

Ook kan het voorkomen dat uw zoon of dochter qua niveau voor ligt op andere jeugdleden uit de  

trainingsgroep, waardoor hij/zij mogelijk uitdaging mist. Wanneer uw zoon of dochter dit aangeeft 

geef dit dan door aan de jeugdtrainers. In veel gevallen kunnen zij het trainingsniveau voor uw kind 

verhogen. 

 

Mogen we introducees meenemen om te kijken of Duikteam Dusky iets voor hem/haar is? 

Natuurlijk mag dat! Wel het verzoek om deze vooraf aan te melden via jeugd@dusky.nl. Daarnaast 

dienen introducees minimaal 7 jaar oud te zijn en te beschikken over hun A- en B-diploma.  

 

Houd er wel rekening mee dat Duikteam Dusky werkt met een groepssysteem gebaseerd op leeftijd. 

Meegebrachte introducees kunnen dus niet altijd meezwemmen in de trainingsgroep van uw 

zoon/dochter. 

 

Welke activiteiten organiseert de jeugdafdeling naast de wekelijkse training? 

Naast de jeugdtraining organiseert het jeugdteam verschillende activiteiten zoals het jaarfeest, 

zwembaduitje, jeugdkamp, clubkampioenschappen en speciale trainingen rondom sinterklaas en 

carnaval. Ook zijn er trainingen waarbij vriendjes- en vriendinnetjes of ouders mee mogen trainen. 

 

Hoe word ik geinformeerd over de activiteiten? 

U wordt normaal gesproken per e-mail geinformeerd over de verschillende activiteiten van de jeugd-

afdeling. Heeft u afgelopen periode geen e-mails van ons ontvangen dan is het verstandig om zo snel 

mogelijk het juiste e-mailadres door te geven via jeugd@dusky.nl. Zo blijft u op de hoogte. 


