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Start seizoen 2016-2017 

 

Beste ouders/verzorgers van de jeugdleden van Duikteam Dusky, 

 

Het nieuwe snorkelseizoen staat voor de deur. Het jeugdteam kijkt met plezier uit naar het nieuwe 

seizoen en is achter de schermen al druk bezig met de organisatie van de verschillende activiteiten 

en het voorbereiden van de trainingen. 

 

Wanneer we terugkijken naar het afgelopen seizoen kunnen we vaststellen dat het een geslaagd jaar 

was met leuke trainingen en geslaagde activiteiten waaronder een heerlijk jeugdkamp. Aan de 

andere kant hebben we gemerkt dat een aantal zaken extra aandacht verdienen, namelijk ‘gedrag’, 

‘introducees’ en de ‘duiklessen behorend bij ranger- en masterdiploma’s’. Deze aandachtspunten 

leggen we hieronder graag aan u uit. 

 

Gedrag 

We hebben een groep van ruim 65 jeugdleden in de leeftijd van 7 tot 16 jaar. Het jeugdteam vindt 

het belangrijk dat ieder jeugdlid een leuke en sportieve tijd heeft bij de vereniging. We hebben 

gelukkig relatief weinig incidenten. Zoals bij iedere sportclub komt het echter ook bij ons helaas wel 

eens voor dat jeugdleden slecht luisteren en niet gemotiveerd zijn tijdens de les, of zelfs andere 

jeugdleden pesten en ruzie maken. Het jeugdteam zet komend seizoen nog meer in op het 

voorkomen hiervan. Hierbij gaan we er vanuit dat jeugdleden elkaar en de trainers met respect 

behandelen, zuinig zijn op elkaars spullen, geen scheldwoorden gebruiken en niet discrimineren. 

Hierdoor hopen we ieder lid een leuke en leerzame tijd te kunnen bieden. 

 

Komend seizoen krijgt ieder jeugdlid dat zich voor, tijdens of na de training misdraagt één officiële 

waarschuwing. Wanneer deze waarschuwing niet resulteert in verbetering van zijn/haar gedrag dan 

wordt het betreffende jeugdlid uit het zwembad gestuurd en moet hij/zich direct omkleden. Een 

maatregel die bij buitensporig gedrag ook direct kan worden genomen. Wanneer een jeugdlid eruit 

wordt gestuurd dan ontvangen de ouders/verzorgers hiervan altijd een melding. Bij aanwezigheid in 

het zwembad gebeurt dat direct. Indien de ouders/verzorgers niet aanwezig zijn dan ontvangen zij na 

afloop een e-mail met uitleg. 

 

Bij meerdere incidenten in een korte periode neemt de leiding van de jeugdafdeling het initiatief 

voor een gesprek met ouders/verzorgers en het betreffende jeugdlid. Bij aanhoudende problemen 

kan het jeugdteam overgaan tot ‘schorsing’, waardoor het jeugdlid mogelijk enkele lessen moet 

missen. Ouders/verzorgers worden hier uiteraard vooraf over geïnformeerd. 

 

Aan het begin van het seizoen krijgen alle jeugdleden het bovenstaande uitgelegd. Het jeugdteam 

gaat er vanuit dat we deze maatregelen zo min mogelijk hoeven toe te passen, maar vinden het 

belangrijk om u en de jeugdleden vooraf goed te informeren. 
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Introducees  

Introducees mogen worden meegebracht naar de training en zijn doorgaans van harte welkom, 

behalve bij speciale trainingen zoals de clubkampioenschappen en sinterklaastraining.  

 

Wel is het verplicht dat introducees vooraf worden aangemeld. Bij voorkeur vooraf via 

jeugd@dusky.nl, maar uiterlijk minimaal een kwartier voor de training bij de leiding van het 

jeugdteam.  

Introducees dienen 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. 

 

Introducees die niet voldoen aan bovenstaande voorwaarden kunnen niet meetrainen. Zij zullen zich, 

wanneer zij zich toch melden aan de badrand, helaas direct weer moeten omkleden.  

Voorkom teleurstelling en meld introducees dus op tijd aan! 

 

Duiklessen behorend bij Ranger- & Master-diploma’s 

Een aantal jaar geleden is Duikteam Dusky gestart met de toevoeging van duiklessen aan de Ranger- 

en Masterdiploma’s (de twee laatste diploma’s). Hierdoor is het aantal duikende jeugdleden 

afgelopen jaren fors gestegen. Als jeugdteam van een duikvereniging vinden we dat natuurlijk een 

zeer leuke ontwikkeling! 

 

Aan de andere kant hebben wij gemerkt dat niet ieder jeugdlid de ambitie/motivatie heeft om te 

gaan duiken. Soms met tot gevolg dat lessen zonder afmelding werden gemist en de duikscholen 

onnodig (kostbaar) materiaal meebrachten.  

 

Met ingang van september 2016 verandert er daarom het e.e.a. in de duiklessen voor deze twee 

oudste groepen. De duikonderdelen worden uit de huidige ranger- en masterdiploma’s gehaald, 

waardoor er voor de oudste groepen weer diploma’s ontstaan die geen duiklessen bevatten. Ieder 

jeugdlid uit de huidige Rangers-groep gaat automatisch op voor deze diploma’s. 

Voor de jeugdleden die graag duiken ontstaan er twee nieuwe diploma’s, namelijk een Dusky Ranger-

diving en Dusky Master-diving diploma. Deze diploma’s bevatten de huidige duikonderdelen wel, 

maar in tegenstelling tot afgelopen jaren moet daar nu voor worden aangemeld en vraagt de 

vereniging een kleine eigen bijdrage van 12 euro per jeugdlid. Daarvoor ontvangt men gedurende 

twee jaar ieder jaar 3 duiklessen van één uur (6 in totaal). Bij succesvolle afronding behalen ze hun 

diploma inclusief duikonderdelen. Alle betrokkenen ontvangen hierover nog afzonderlijk bericht. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens het jeugdteam van Duikteam Dusky, 

Michael Wesselink 


