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Beste ouders en verzorgers van onze jeugdleden, 

Yes, we mogen weer! In deze brief vind je een overzicht van de activiteiten die we het komende half 

jaar (najaar 2020) op de planning hebben staan. Vragen? Stel ze aan de jeugdtrainers tijdens de 

training of via jeugd@dusky.nl. 

Start seizoen 

We zijn weer welkom in Zwembad De Wisselaar vanaf vrijdag 28 augustus. We starten het seizoen 

dus op onze oude en vertrouwde tijd van 20.15 tot 21.15 uur. We hopen iedereen dan weer te zien! 

12 en 13 september 2020: Mini-jeugdkamp 

In mei kon het jeugdkamp helaas niet doorgaan, maar op zaterdag 12 en zondag 13 september 

proberen we die schade een beetje in te halen. We hopen namelijk een nachtje te kunnen logeren in 

het gebouw van Scouting Haagse Beemden! Uiteraard met allerlei toffe activiteiten. Jeugdleden 

worden verwacht op zaterdag 12 september om 15.00 uur. Zondag 13 september om 16.30 uur 

eindigt het minikamp. Deelname is kosteloos, maar inschrijven is wel noodzakelijk. Hierover volgt 

later meer informatie. 

Vanzelfsprekend passen we tijdens het kamp de coronamaatregelen van de overheid toe. Mocht de 

situatie het niet toelaten om te overnachten dan worden de jeugdleden overdag vermaakt met 

verschillende spelactiviteiten, maar wordt er wel verzocht om thuis te slapen (23.00 tot 9.30 uur). 

9 oktober 2020: Afzwemmen 

Op vrijdag 9 oktober is het alsnog afzwemmen. Uiteraard zijn ouders en andere belangstellenden van 

harte welkom om vanaf de tribune te komen kijken. Eventuele herkansingen vinden plaats op vrijdag 

16 oktober. De uitreiking van de diploma’s is direct na de herkansing, om 21.25 uur in de kantine van 

het zwembad. De week daarna (23 oktober) starten de jeugdleden dan in hun nieuwe groep. 

30 oktober 2020: Dusky jeugd clubkampioenschappen 

Bij de clubkampioenschappen draait alles om de snelste tijden en grootste afstanden. Na afloop 

ontvangen jeugdleden niet alleen een persoonlijk certificaat met hun scores, ze maken ook kans op 

een medaille wanneer zij het beste scoorden op een oefening, winnaar binnen hun groep zijn of 

zichzelf enorm hebben verbeterd. Deze keer vergelijken we de scores met die van de vorige editie (8 

november 2019). 

18 december 2020: Kersttraining 

Na een geslaagde editie in 2019 staat ook dit jaar weer een kersttraining op het programma. 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. 
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31 januari 2021: Zwembaduitje Sonsbeeck Breda 

Ook dit jaar is er natuurlijk weer een spetterend zwembaduitje. We blijven deze keer in het 

vertrouwde Breda om een dag lang te gaan zwemmen in Zwembad Sonsbeeck. Naast een tweetal 

toffe glijbanen is er ook een zwemkreek. De eigen bijdrage is 7,50 euro. De vereniging betaalt 

daarmee de entree voor het zwembad, een frietje, snack, drinken en snoep. Er is tenslotte voldoende 

energie nodig om van de glijbanen te gaan! Jeugdleden worden om 10.00 uur verwacht bij het 

zwembad. Ophalen kan om 16.30 uur. Meer informatie over het inschrijven volgt in november 2020. 

Met sportieve groet, 

namens het jeugdteam van Duikteam Dusky, 

Iris de Jong en Michael Wesselink 
 

Ps. Het jeugdkamp is van donderdag 13 mei tot en met zondag 16 mei 2021. Houd deze data alvast vrij. 


