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Beste ouders en verzorgers van onze jeugdleden, 

 

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

Hieronder vind je een overzicht met de belangrijkste data om deze alvast in de agenda`s te zetten. 

Vragen? Stel ze aan de jeugdtrainers tijdens de training of via jeugd@dusky.nl. 

13 september 2019: Vriendjes- en vriendinnetjesdag 

Op vrijdag 13 september 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. 

Een broertje of zusje mag natuurlijk ook! Maximaal 1 introducé per jeugdlid. Wil uw kind meer 

introducees meebrengen? Overleg dan vooraf even met Iris of via jeugd@dusky.nl. 

 

21 september 2019: Zwembaduitje Sportiom 
Ook dit jaar is er natuurlijk weer een spetterend zwembaduitje. We gaan opnieuw naar het Sportiom 

in ’s-Hertogenbosch. Dit zwembad heeft onder meer een lange glijbaan met banden, waar je met z’n 

tweeën vanaf kan. Daarnaast zijn er een aantal toffe glijbanen en een zwemgrot!  

 

De eigen bijdrage is dit jaar 12,50 euro. De vereniging betaalt daarmee de entree voor het zwembad, 

een frietje, snack, drinken en snoep. Er is tenslotte voldoende energie nodig om van al die glijbanen 

te gaan! Wel is er dit jaar voor gekozen om geen bus te huren. Dat betekent dat wij 

ouders/verzorgers vragen om hun kinderen te brengen & op te halen bij het Sportiom in ’s-

Hertogenbosch. De leiding van de jeugdafdeling denkt – waar nodig - actief mee in de mogelijkheden 

om te carpoolen, zodat er zoveel mogelijk samen kan worden gereden en de kosten door 

ouders/verzorgers kunnen worden gedeeld.  

 

Jeugdleden worden om 10.00 uur verwacht bij het Sportiom. Ophalen kan om 17.00 uur. Aanmelden 

kan vanaf nu via Banster (duikteamdusky.banster.nl) en kan tot en met maandag 16 september 2019. 

 

8 november 2019: Dusky jeugd clubkampioenschappen 

Bij de clubkampioenschappen draait alles om de snelste tijden en grootste afstanden. Twee keer per 

trainingsjaar – dit seizoen 8 november 2019 & 17 april 2020 - noteren de jeugdtrainers alle scores. Na 

afloop van de tweede editie krijgen de jeugdleden een certificaat met daarop hun uitslagen. Ook zijn 

er dan prijzen voor zowel de winnaars als de jeugdleden die zichzelf het meeste hebben verbeterd. 

 

20 december 2019: Kersttraining 

Nieuw dit jaar is de kersttraining! Tijdens deze training helpen we de kerstman een handje met het 

brengen van de kerstsfeer en het bezorgen van cadeautjes. De training duurt éénmalig tot 21.45 uur. 

 

Met sportieve groet, 

namens het jeugdteam van Duikteam Dusky, 

Iris de Jong en Michael Wesselink 
 

Ps. Het jeugdkamp is van donderdag 21 mei tot en met zondag 24 mei 2020. Houd deze data alvast vrij. 
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