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In deze nieuwsbrief

Met ABC Dive naar Abu Dabbab - maart 2018

Najaars opleidingen zoals: je PADI halen (1e duikbrevet) - PADI Rescue Diver opfriscursus

- PADI Finkick Specialty en PADI Droogpak Specialty

Wordt ook PADI Divemaster en maak deel uit van Hét ABC Dive TEAM

Openingstijden zomervakantie 22 juli t/m 3 september

Diverse aanbiedingen

Met ABC Dive naar Abu Dabbab

Duiken in tropische omstandigheden, helder blauw en warm water,

prachtig kleurvol koraal, vis in overvloed, zeeschildpadden, grote

murenes, roggen, dolfijnen, zeekoe en veel meer. Voor vele duikers staat

dit hoog op het verlanglijstje. Kortom, Idyllische omstandigheden.

We gaan van 10 t/m 17 maart 2018 opnieuw naar Abu Dabbab! Wil jij ook

je PADI duikbrevet halen of je mogelijkheden als duiker verder

uitbreiden tijdens een geweldige duikvakantie, kom dan naar ABC Dive

en laat je informeren over de mogelijkheden. Tip: maak een afspraak
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zodat we voldoende tijd hebben om alles door te nemen.

 

Wij bieden de volgende opleidingsmogelijkheden aan:
1. PADI Open Water Diver cursus (vooropleiding in NL)

2. PADI Open Water Diver cursus (vooropleiding in NL) + Advanced Open Water Diver cursus

+ PBB Specialty

3. PADI Advanced Open Water Diver cursus  + PPB Specialty

4. Diverse PADI Specialty Diver cursussen

5. Geen cursussen - JUST DIVING

voor meer informatie, klik hier

PADI Open Water Diver
Cursus
Wil jij nog dit jaar je PADI halen? We starten 16 september

een nieuwe cursus. Voor het einde van oktober kun jij

PADI Open Water Diver zijn! Tot aan de zomervakantie zijn

helaas alle PADI Open Water Diver cursussen vol geboekt.

We hebben daarom in september deze extra cursus gepland.

Let op: het aantal beschikbare plekken is nog beperkt! VOL = VOL !

Voor alle cursusdata, klik hier

voor meer informatie over deze cursus, klik hier

PADI Rescue Diver

http://www.abcdive.nl/met-abc-dive-naar-abu-dabbab/
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PADI Rescue Diver
opfriscursus
Ben jij reeds PADI Rescue Diver en wil je je

vaardigheden opfrissen? Doe dan mee aan

deze Rescue opfriscursus. Tijdens een zwembadles en

een hele dag buitenwater herhalen we de belangrijkste

rescue vaardigheden door diverse rescue scenario's te herhalen/oefenen. 

Geef je tijdig op, want het aantal plekken is beperkt - VOL = VOL!

za 30 september: theorie + zwembadles

zo 1 oktober: Rescue Scenariodag te Vinkeveen

€ 165 (excl. duikmaterialen)

voor meer informatie over de PADI Rescue Diver cursus, klik hier

Droogpak Specialty 
Duikseizoen voorbij na de zomer? Echt NIET!
De zomer is net gestart. De watertemperatuur is zeer

aangenaam in een natpak. Over 2 maanden gaat de

watertemperatuur echter alweer omlaag. Wil jij ook

blijven duiken zodra de bladeren van de bomen vallen

en de watertemperatuur afneemt? Overweeg dan om te duiken in een droogpak. Het water in de

winter is een stuk helderder en absoluut de moeite waard!!

Heb je nog geen droogpak? Geen probleem. Wij hebben meerdere BARE droogpakken ter

beschikking. 

Wanneer je een BARE droogpak bij ons aanschaft voor of tijdens de cursus, is de

droogpakspecialty t.w.v. €185,- en huur van het pak voor het weekend t.w.v. €65,- GRATIS!!!  

Een voordeel van maar liefst € 250,- !

za 18 november: zwembadles

zo 19 november: 2 duiken te Vinkeveen

€ 185 (excl. duikmaterialen)

voor meer informatie over de PADI Droogpak Specialty cursus, klik hier

 

http://www.abcdive.nl/rescue-diver/
http://www.abcdive.nl/specialty-diver-courses/#droog


Cool Diving - Not Cold !

Finkick Specialty 
Deze specialty geeft de duiker een introductie in vier nieuwe

vinslagen. Deze vinslagen zullen de duiker helpen efficiënter door

het water te bewegen en meer plezier in het duiken te hebben. Deze

vinslagen zijn bruikbaar in vrijwel elke duikomgeving en sparen de onderwaterwereld. De

opleiding legt  de nadruk op veiligheid, plezier en behoud van het onderwaterleven. Het doel van

deze training in vinslagen is de duiker kennis te laten maken met vier nieuwe vinslagen, namelijk:

Frogkick (kikkerslag)

Proper Flutterkick

Helicopter Turn (keren)

Backwards Kick (achteruit zwemmen)

 

Za 7 oktober: theorie- en zwembadles

Zo 8 oktober: 2 duiken te Vinkeveen

€ 175 (excl. duikmaterialen)

voor meer informatie over de PADI Finkick Specialty cursus, klik hier

PADI Divemaster -
Join our TEAM!
Wil jij jouw hartstochtelijke, niet aflatende passie voor

duiken overbrengen op nieuwe en andere duikers? Of

ben je op zoek naar de eerste carrièrestap de

duikwereld in? Tijdens je Divemaster-opleiding breid je

je duikkennis uit, scherp je je vaardigheden aan en neemt je zelfvertrouwen toe. Als je eenmaal

PADI Divemaster bent, zul je je verworven competenties aanwenden om andere duikers te

begeleiden, te coachen en te stimuleren. Je zult het bijzonder leuk gaan vinden om hen betoverd

te zien raken door de wondere onderwaterwereld.

Quid pro quo (voor wat, hoort wat)

Een Divemaster opleiding kost normaliter € 799. Wanneer jij na je opleiding verbonden blijft aan

http://www.abcdive.nl/specialty-diver-courses/#fin


ons ABC Dive TEAM en regelmatig assisteert bij opleidingen en/of deze zelf geeft, nemen wij de

opleidingskosten voor eigen rekening - Quid pro quo! Maak een afspraak om kennis met ons te

maken en jouw mogelijkheden te bespreken. Je kunt direct starten! Voor meer info, klik hier

Openingstijden Zomervakantie 
24 juli t/m 3 september
 
ABC Café: gesloten van 23 juli t/m 3 september

ABC Dive Shop:

week 30 – 24 t/m 30 juli

ma – vr: 16:00 – 19:00 uur

za: 10:00 – 17:00 uur

week 31 – 31 juli t/m 6 augustus

ma – vr: 13:00 – 19:00 uur

za: 10:00 – 17:00 uur

week 32 – 7 t/m 13 augustus

ma – vr: 13:00 – 19:00 uur

za: 10:00 – 17:00 uur

week 33 – 14 t/m 20 augustus

ma + di: 13:00 – 19:00 uur

vanaf wo 16 augustus t/m 3 september: gesloten

week 34 – 21 t/m 27 augustus

gesloten

week 35 – 28 augustus t/m 3 september

gesloten

Vulstation: zie openingstijden ABC Dive Shop

AANBIEDINGEN

 
Fullface snorkelmasker van 12Snorkel

http://www.abcdive.nl/divemaster/


€ 44,95
Anders dan bij een traditionele snorkel is dat je geen mondstuk nodig hebt om door te ademen. De

mond en neus bevinden zich in een apart gedeelte, waardoor de lucht via de zijkant circuleert van-

en naar de tube. Het ademen op de natuurlijke manier zorgt ervoor dat je op een veel rustigere

manier snorkelt.

 
meer info.....

Suuno Zoop Novo nu voor € 209
de belangrijkste duikdata in één oogopslag op een groot, super-helder display

achtergrondverlichting

eenvoudig in gebruik door verbeterde menu bediening

een volledige decompressiefunctionaliteit

vijf duikmodi (Air, Nitrox, Gauge, Free en Off)

Zoop Novo Black, Blue of Lime: Actie: van € 235 voor € 209
CB-Two in line console: Actie: van € 359 voor € 329

meer info.....

http://www.abcdive.nl/abc-shop/product/fullface-snorkelmasker-12snorkel/
http://www.abcdive.nl/suunto-zoop-novo/
http://www.abcdive.nl/suunto-zoop-novo/


Mares Smart nu voor € 269
 

Superscherp en helder display

Perfect ergonomisch en gebruiksvriendelijk

Alllrounder, ook voor meerdere gassen en freediven

Actie: van € 319 voor € 269

meer info.....
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