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hoog op het verlanglijstje. Kortom, Idyllische omstandigheden.

We gaan in maart 2017 naar Abu Dabab! Wil jij
ook je PADI duikbrevet halen of je mogelijkheden
als duiker verder uitbreiden tijdens een
geweldige duikvakantie, kom dan naar de informatieavond op
donderdag 23 juni van 19:00 tot 21:00 uur. De koffie staat klaar!
voor meer informatie, klik hier

Data
eerstvolgende
opleidingen:
- PADI Instructor Development
Course (IDC): 3 juni
- PADI Rescue Diver cursus:
30 augustus

- PADI Master Seal Team: 10
september
- PADI Open Water Diver
Cursus: 17 september
- PADI Seal Team: 17
september
- PADI Enriched Air Diver
(Nitrox): datum in overleg

Je PADI halen?
Wil jij nog dit jaar je PADI halen, check dan onze opleidingsagenda.
We starten 17 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.

voor meer informatie, klik hier

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.....

- PADI ReActivate: doorlopend
/ datum in overleg
Voor een compleet
overzicht klik hier

THE JOURNEY TO BECOME A PADI
INSTRUCTOR STARTS SOON!
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
dan nu nog in voor het PADI IDC van juni 2016 te Almere. Wees er
snel bij, want we starten over 3 weken al. lees meer.....

Spelenderwijs leren duiken!
Het PADI SEAL TEAM programma is een opwindende en met
activiteiten gevulde introductie tot de wereld van het duiken. Het
geeft kinderen de kans om onder water rond te zwemmen, op
ontdekking te gaan en avontuur en opwinding te beleven. Kinderen
vanaf 8 jaar leren spelenderwijs duiken! Op 17 september starten
we weer een nieuw SEAL TEAM. We hebben nog enkele plekken
vrij. lees meer.....

De nieuwe Suunto Zoop Novo
maakt duiken eenvoudig!

De Suunto Zoop Novo is de opvolger van de bekende Suunto Zoop.
De Zoop Novo is verder door ontwikkeld:
de belangrijkste duikdata in één oogopslag op een groot,
super-helder display
nu standaard met achtergrondverlichting
eenvoudig in gebruik door verbeterde menu bediening
een volledige decompressiefunctionaliteit
vijf duikmodi (Air, Nitrox, Gauge, Free en Off)
en dat voor slecht € 249,lees meer.....
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