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Ben jij er klaar voor?

Volg ons op:

Binnenkort start het duikseizoen weer volop.
Facebook
Wat ga jij dit jaar doen? Je vaardigheden opfrissen? Ga je op
duikvakantie en wil je profiteren van de voordelen van Nitrox?

YouTube

Wellicht "The next step" en het volgen van de PADI Advanced Open
Water cursus, PADI Rescue cursus of pak je het groots aan: Go
PRO?

Google Plus
Website

In deze nieuwsbrief blikken we vooruit op de mogelijkheden van

E-mail

komend seizoen.

Winterkorting op onderhoud
duikuitrusting
Wegens succes verlengd t/m maart!
10% korting op een onderhoudsbeurt
van uw ademautomaat en/of trimvest.
Wij zijn erkend dealer van o.a. Aqua

Data
eerstvolgende
opleidingen:

Lung, Cressi, Mares,Sea Quest, Suunto en Tusa lees meer......
- PADI ReActivate: doorlopend
/ datum in overleg
- Introductieduik: 23 april
- PADI Open Water Diver

Cursus: 7 mei
- PADI Advanced Open Water
Diver cursus: 15 mei
- PADI Instructor Development
Course (IDC): 3 juni
Op zaterdag 5 maart van 9:00 tot 16:00 uur geven wij weer
een PADI Enriched Air Diver cursus (Nitrox). Duiken met

- PADI Open Water Diver
Spoedcursus (4 dagen): 9 juli

verrijkte lucht geeft je meer (bodem)tijd. Ideaal, vooral tijdens je
vakantie, wanneer je meerdere duiken per dag maakt. lees

meer.....

- PADI Rescue Diver cursus:
30 augustus
- PADI Master Seal Team: 10
september
- PADI Seal Team: 17
september
Voor een compleet
overzicht klik hier

Heb je al een tijd niet meer gedoken en ben je toe aan een
opfrisser? Het ReActivate™ programma is de perfecte manier
om de basiskennis en duikvaardigheden op te frissen die je in de
PADI Open Water Diver cursus hebt geleerd. Je ontvangt tevens
een nieuw pasje met de datum van ReActivate! lees meer.....

Wil jij de grenzen en mogelijkheden van de onderwaterwereld
verbreden, geheel nieuwe gebieden ontdekken, je duikkennis en je
duikvaardigheden verder ontwikkelen?
Dan is de eerst volgende stap het worden van een

PADI Advanced Open Water Diver. In mei starten we weer
een nieuwe cursus. lees meer.....

De opleiding tot PADI Rescue Diver is een belangrijke en
essentiële stap om de kennis en ervaring van het duiken uit te
breiden. Dit gaat verder dan het recreatieve duiken. Het doel van
deze cursus is het kunnen handelen in noodsituaties en bij
duikongevallen, eerste hulp verlenen en leiding geven aan
reddingsoperaties. De juni cursus is al volgeboekt. We hebben nog
plekken beschikbaar in de september cursus. lees meer.....

THE JOURNEY TO BECOME A PADI
INSTRUCTOR STARTS IN JUNE 2016
Wil jij van je hobby je werk maken? Wordt dan een PADI-instructeur
en breng jouw passie over op nieuwe en andere duikers. Schrijf je
nu in voor het PADI IDC van juni 2016 te Almere. lees meer.....

Neem jij met minder geen genoegen?
De intuïtieve Suunto EON Steel combineert geavanceerde
technologie met aanpasbare functies en display om de informatie
die u nodig heeft duidelijk weer te geven. Tijdelijk met een gratis
fleszender t.w.v. € 299,- Actie loopt t/m 31 maart 2016. lees
meer.....
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