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Start seizoen 2018-2019 

 

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. 

 

Voordat de trainingen starten willen we jullie informeren over de nieuwe samenstelling van het 

jeugdteam. Daarnaast frissen we nog even het geheugen op over de introducés, oudercontact en het 

duiken bij de Dolfijnen, Rangers en Masters én vertellen we over een proef waardoor oudere 

jeugdleden tot hun 18e bij de jeugdafdeling kunnen blijven zwemmen. 

 

Wijzigingen jeugdteam 

Aan het einde van afgelopen seizoen hebben we helaas afscheid moeten nemen van Rebecca 

Vermeer. Bart van Oosterbosch en Justin Nooijen zijn ook gestopt als jeugdtrainer maar blijven wel 

lid van het evenemententeam van de jeugd. Hierdoor ontstaat er een nieuwe indeling van het 

jeugdteam. 

 

Ronny Hiense volgt Rebecca op als leider trainersteam jeugd. Hij stuurt onze trainers aan in het 

zwembad. Stan van Oosterbosch blijft de leider van het evenemententeam jeugd. Dit team bestaat 

verder uit Bart van Oosterbosch, Justin Nooijen en Iris de Jong. Iris de Jong is als jeugdcoördinator 

ook eindverantwoordelijk voor de jeugdafdeling. Bij haar kan je terecht met al je vragen. Ook kan je 

altijd voor en na de training bij onze trainers terecht als je vragen hebt over activiteiten of trainingen.  

 

Groepsindeling & jonge senioren 

Dit seizoen mogen wij Bianca Sips verwelkomen als assistent-trainer, zij komt samen met Ronny 

Hiense op een groep te staan. De groepsindeling is als volgt: 

Guppy’s en Zeesterren:  Sandra Jacobs 

Clownvissen en Kreeften: Lonneke van der Meulen en Yoël Baay 

Zee-egels:   Ronny Hiense en Bianca Sips 

Dolfijnen en Rangers:   Stan van Oosterbosch en Veerle van Dongen 

Masters en jonge senioren:  Iris de Jong en Marijn van Dongen 

 

De groep ‘jonge senioren’ is nieuw en testen we komend snorkelseizoen. De groep is voor jeugdleden 

die hun Master-diploma hebben behaald, maar daarna toch nog even bij de jeugdafdeling willen 

blijven trainen. Bijvoorbeeld omdat zij door hun leeftijd nog meer aansluiting hebben met de overige 

jeugdleden. In de praktijk zijn kinderen uit deze groep tussen de 16 en 18 jaar. Zij kunnen geen 

diploma meer behalen, maar blijven wel werken aan hun vaardigheden en conditie. Daarnaast 

zouden zijn bij interesse en geschiktheid door kunnen groeien naar de rol van (assistent-)trainer.  
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Introducés 

Introducés 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 introducés vooraf worden aangemeld. Bij voorkeur vooraf via jeugd@dusky.nl, maar 

uiterlijk minimaal een kwartier voor de training bij de leiding van het jeugdteam.  

 

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

wel rekening mee dat we werken met een groepssysteem gebaseerd op leeftijd. Meegebrachte 

introducés kunnen dus niet altijd meezwemmen in de trainingsgroep van uw zoon/dochter. 

 

Introducés die niet voldoen aan bovenstaande voorwaarden kunnen niet meetrainen. Wanneer zij 

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

Voorkom teleurstelling en meld introducés dus op tijd aan! 

 

Oudercontact 

We hebben gemerkt dat het voor sommige ouders/verzorgers soms onduidelijk was wie ze aan 

konden spreken bij vragen of eventuele problemen. 

 

Voorafgaand aan de training staan alle trainers in de kantine en kunt u iedereen aanspreken met uw 

vragen. Mocht het zo zijn dat u graag Iris (jeugdcoördinator) wat langer wilt spreken geef dit dan 

vooraf even door via jeugd@dusky.nl. Dan zorgt zij ervoor dat ze beschikbaar is.  

 

Daarnaast is er na elke training minimaal één trainer aanwezig in de kantine, die alle 

ouders/verzorgers te woord kan staan. Dit zijn Sandra Jacobs, Lonneke van der Meulen, Ronny 

Hiense (leider trainersteam) en Iris de Jong (jeugdcoördinator). Zij zullen over het gehele jaar 

rouleren en zijn ook te herkennen aan de groene polo. Twijfel vooral niet om hen even aan te 

spreken! Indien nodig kunnen Lonneke, Sandra en Ronny ook Iris erbij roepen voor nadere 

toelichting. 

 

Duiklessen behorend bij Dolfijn-, Ranger- & Master-diploma’s 

Dit jaar worden de duiklessen behorend bij de diploma’s in een nieuw jasje gestoken. Daarnaast 

werken we aan een maandelijkse persluchttraining voor de jeugdleden met een duikbrevet. Omdat 

dit nog in volle gang is informeren we jullie daar verder over in september.  

 

Met vriendelijke groet, 

namens het jeugdteam van Duikteam Dusky, 

Iris de Jong 


