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Beste jeugdleden en ouders/verzorgers, 
 
Ook de komende periode heeft Duikteam Dusky weer verschillende activiteiten op het programma 
staan. Hieronder een overzicht voor de eerst helft van 2020: 
 
20 maart 2020: Dusky battle!  
Op vrijdag 20 maart mag je één broertje, zusje, vriendje of vriendinnetje uitnodigen om een keer 
mee te trainen bij Duikteam Dusky. Niet voor zomaar een normale Dusky-training, maar voor een 
spannende onderlinge strijd. De Dusky-trainers hebben verschillende waterspellen bedacht, die ook 
voor kinderen zonder snorkelervaring prima zijn uit te voeren! Voor spullen wordt gezorgd. Heeft de 
deelnemer zelf al spullen? Dan kunnen deze worden meegebracht. 
 
17 april 2020: Dusky Jeugd Clubkampioenschappen 
Op vrijdag 17 april is de tweede ronde van de jaarlijkse Clubkampioenschappen. We kijken dan voor 
de tweede keer dit seizoen naar wat voor mooie prestaties onze jeugdleden neerzetten. Een week 
later worden de prijzen en certificaten uitgereikt. Er zijn medailles voor de jeugdleden met de beste 
uitslagen (in hun groep) en de meeste vooruitgang. Ouders/verzorgers die de uitreiking willen zien 
kunnen 24 april het beste rond 21.00 uur plaatsnemen op de tribune. Ook ontvangt iedereen een 
certificaat met hun scores, zowel van deze keer als van de eerste ronde in november 2019. De 
certificaten krijgen de jeugdleden direct na het omkleden.  
 
21 mei tot en met 24 mei 2020: Jeugdkamp 
Ook dit jaar is er weer een spetterend Dusky jeugdkamp. Het jeugdkamp vindt plaats tijdens het 
Hemelvaartweekend van donderdag 21 mei tot en met zondag 24 mei. Dit jaar gaan we net zoals in 
2018 naar De Roerdomp in Westelbeers. Heb je zin om mee te gaan? In maart ontvang je een 
inschrijfformulier en meer informatie. Inschrijven kan tot en met zondag 10 mei.  
De eigen bijdrage is 45 euro.  
 
19 juni 2020: Afzwemmen 
Op vrijdag 19 juni is het afzwemmen. Uiteraard zijn ouders en andere belangstellenden van harte 
welkom om vanaf de tribune te komen kijken. Eventuele herkansingen vinden plaats op vrijdag 26 
juni. De uitreiking van de diploma’s is op 3 juli om 21.25 uur in de kantine van het zwembad. 
 
3 juli 2020: Hamburgerparty met jeugdleden en ouders & papa- en mamatraining 
Dit jaar organiseren we voorafgaand aan de papa- en mamatraining een hamburgerparty met een 
drankje. Tijdens de hamburgerparty hopen we met alle jeugdleden, broertjes/zusjes en ouders eens 
bij te kletsen en te horen wat de plannen zijn voor de zomer. Meer informatie over het aanmelden 
en de eigen bijdrage verschijnt in juni. Aansluitend op de hamburgerparty is de laatste training van 
het seizoen. Daarin willen we graag zien of de ouders/verzorgers net zo goed kunnen snorkelen als 
hun zoon en/of dochter. Voor spullen wordt gezorgd. Na afloop van de training is de diploma-
uitreiking. Die vindt plaats in de kantine van het zwembad. 
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Trainingsdata die vervallen / Zomersluiting zwembad 
Naast alle trainingen en de bovenstaande evenementen is er ook een aantal momenten waarop de 
training komt te vervallen. Tijdens de eerste helft van 2020 vervalt de training op de volgende data: 
21 februari – vanwege carnaval 
22 mei – vanwege jeugdkamp 
29 mei – vanwege Pinksteren / afwezigheid jeugdtrainers 
10 juli – vanwege start zomervakantie 

Daarnaast is Zwembad De Wisselaar gesloten vanaf zaterdag 11 juli tot en met zondag 23 augustus 
2020. De eerste training van het nieuwe seizoen is op vrijdag 28 augustus. De jeugdleden beginnen 
dan – wanneer ze hun diploma hebben behaald – in hun nieuwe groep. 
 
Met sportieve groet, 
namens het jeugdteam van Duikteam Dusky, 
Iris en Michael 
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Veelgestelde vragen 
 
Voor alle leden hebben we een aantal praktische zaken op een rijtje gezet. 
 
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. De trainingen gaan door tijdens vakanties, 
met uitzondering van de in de koelkastbrieven genoemde data. Daarnaast is het zwembad op 
feestdagen gesloten. 
 
Hoe word ik geïnformeerd over de activiteiten? 
U wordt per e-mail geïnformeerd over de verschillende activiteiten van de jeugdafdeling. 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 of dit zelf te wijzigen via 
duikteamdusky.banster.nl. Kinderen van gescheiden ouders kunnen via jeugd@dusky.nl een tweede 
e-mailadres doorgeven. Het jeugdteam stuurt de belangrijke e-mails dan ook aan dat tweede e-
mailadres. Inloggen op Banster en aanmelden voor evenementen kan alleen met het hoofdadres. 
 
Hoe kan ik mijn zoon/dochter inschrijven voor de activiteiten van Duikteam Dusky? 
Naast de wekelijkse jeugdtraining organiseert het jeugdteam verschillende activiteiten zoals een 
zwembaduitje, jeugdkamp, hamburgerparty, clubkampioenschappen en speciale trainingen. Ook zijn 
er trainingen waarbij vriendjes- en vriendinnetjes of ouders mee mogen trainen.  
 
Voor de activiteiten die tijdens de trainingen in het zwembad plaatsvinden hoeft u uw kind(eren) 
meestal niet in te schrijven. Voor het jeugdkamp, zwembaduitje en de hamburgerparty is een 
(digitale) aanmelding wel nodig. Duikteam Dusky gebruikt voor het digitaal aanmelden een online 
systeem met de naam Banster (duikteamdusky.banster.nl). De inloggegevens heeft u eerder al 
ontvangen of zelf aangemaakt tijdens het aanmelden als lid van Duikteam Dusky. Wanneer u ze kwijt 
bent dan kunt u ze ook opvragen via jeugd@dusky.nl. Voor iedere activiteit stuurt het jeugdteam een 
uitleg over hoe het inschrijven precies werkt.  
 
De jeugdafdeling vraagt de ouders/verzorgers van onze jeugdleden nadrukkelijk om hun kind(eren) 
op tijd in te schrijven voor de georganiseerde activiteiten en niet te wachten tot het laatste moment. 
Hierdoor is het voor het jeugdteam makkelijker om de juiste voorbereidingen te treffen. Denk hierbij 
aan het regelen van voldoende slaapplekken en eten tijdens het jeugdkamp. 

Meer informatie / opzeggen? 
Mocht je aanvullende vragen hebben stel ze dan gerust tijdens de training of via jeugd@dusky.nl. 
Opzeggen voor de vereniging kan schriftelijk via het e-mailadres ledenadministratie@dusky.nl of 
door in te loggen op duikteamdusky.banster.nl. 


