Waarom zou ik gaan duiken?
De reden om te gaan duiken is voor iedereen verschillend,
maar een aantal redenen die u zouden besluiten om een
duikopleiding te volgen zijn onder andere:
Het genieten van de natuur onderwater, u zult hier planten
en dieren tegenkomen die voor andere mensen alleen op de
televisie of via foto’s te zien zijn. Denk maar eens aan de
kleurrijke riffen die een ieder van ons wel eens op tv heeft
gezien. Ook het effect van gewichtloosheid onderwater is
een heel rustgevend fenomeen onderwater, u kunt zich op
een heel ontspannen manier in een driedimensionale wereld
voortbewegen zoals we dat astronauten in de ruimte zien
doen. Daarnaast zijn er nog mensen die van archeologie
houden en graag op wrakken duiken uit de eerste of tweede
wereld oorlog. Op zo’n wrak waan je je weer terug in de
tijd en doet weer een stuk historie herleven en natuurlijk de
spanning om de pot goud te vinden die men misschien wel
vergeten is te bergen.

Wat houdt de duikopleiding in?
De duikopleidingen bij de Buddy Divers worden verzorgd
door Divingexperience. Er wordt les gegeven onder de vlag
van PADI, dit is ’s werelds grootste en bekendste
duikorganisatie. Na het succesvol afronden van een cursus
krijgt men een brevet dat wereldwijd geldig is en u in staat
stelt overal ter wereld waar u komt om te duiken.

Open water diver:

Hoe ziet onze vereniging eruit?

Deze cursus is de eerste stap in de onderwater wereld. Hier
wordt u geleerd hoe u op een verantwoorde en veilige
manier van de flora en fauna onderwater kan genieten.
Doormiddel van onze lesmethoden wordt u op een leuke en
eenvoudige manier geleerd hoe u de duiksport veilig kunt
beoefenen. De lesmethode bestaat ook uit een klein stukje
zelfstudie, wat inhoudt dat u thuis de DVD bekijkt en
tevens het boek doorleest. Daarnaast bestaat de cursus uit:
•
+/- 4 theorie lessen van 1 uur
•
+/- 4 zwembad lessen van 1 uur
•
+/- 4 buitenwater duiken

Onze vereniging is een gezellige club die bestaat uit
ongeveer 35 leden die op zaterdagavond trainen in het
zwembad van sportcentrum “Aoreven” te Heythuysen van
19.00 tot 20.00 uur. Gedurende dit uur zullen ook de
duiklessen gegeven worden. De theorielessen worden in
samenspraak met de leerlingen gepland net als de
buitenwaterduiken. Onze vereniging bestaat sinds oktober
1990 en is uitgegroeid tot een gezellige en sportieve club
waar gezelligheid en samen genieten van een gezamenlijke
hobby hoog in het vaandel staat. Na het trainen heerst er
een ontspannen sfeer en is het goed toeven met de leden in
de kantine van Aoreven.

Indien iemand de benodigde kennis niet binnen de
bovengenoemde tijden machtig is zal hier meer aandacht
aan geschonken worden en zullen er meer lessen gegeven
worden tot de desbetreffende kandidaat wel de kennis en/of
vaardigheden machtig is.
Inbegrepen in de cursus:
•
Lesmateriaal (leerboek, DVD, logboek en
brevetering).
•
Huur trimvest, ademautomaat en fles.
Niet inbegrepen in de cursus:
•
Duikbril, snorkel, zwemvliezen, duikpak,
schoentjes en handschoentjes en lood.
•
Eventuele entree duikplas.
•
1e jaar lidmaatschap Buddy Divers
(kosten € 50,-)
De cursuskosten bedragen € 275,Voor verdere opleidingen kunt u ten alle tijden bij ons
uitgebreidere informatie verkrijgen.

Groepsfoto Buddy Divers
Ook zijn de clubduiken altijd goed georganiseerd en staan
garant voor een leuk uitje. Ook wordt er jaarlijks een
barbecue gehouden en een feestavond welke altijd goed
bezocht worden. Daarnaast worden er ook elk jaar nog 3
weekenden gepland naar Zeeland om daar van het
Grevelingenmeer en de Oosterschelde te genieten. De
contributie bedraagt € 85,- per jaar per lid. Hebben wij uw
interesse gewekt, twijfel dan niet langer en kom een keer
langs of maak een afspraak om een gratis proefduik te
maken. De Buddy Divers heten u van harte welkom.

Clubactiviteiten

Wanneer vervult u de droom
om eens te gaan duiken?
Wacht niet langer en kom eens
een kijkje nemen
Bij onze vereniging:
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Voor meer informatie:
Secretariaat: Andre Helgers
Tel. 0475-571920

Jordanië 2014

Opleidingen: Paul Schreurs
Tel. 06-55183844
E-mail: paul@divingexperience.nl

Duikvakanties die door de leden ondernomen worden om
van het prachtige onderwaterleven te genieten.

Ook voor vriendengroepen en personeelsuitjes
verzorgen wij tegen een kleine vergoeding
introductieduiken.

E-mail duikvereniging: buddydivers@hotmail.com

of kijk op onze website: www.buddydivers.nl

Wij bieden u de kans om op een
veilige manier te leren duiken.

