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DIGITALK IS EEN UITGAVEN VAN DIVETEAM SCUBA SPORTS – mei 2016

Met in deze editie oa:
* Terugblik op de Paasduik & Dive4Life * Zwembadavonden
* Clubduik coördinator gezocht * Activiteitenagenda mei & juni * Clubduik juni * Dive4Life

Twee maanden geleden hebben jullie kennis
kunnen maken met de nieuwe opzet van de
DigiTalk.
Wij hopen dat de nieuwe DigiTalk jullie bevalt.
Hierbij een nieuwe editie met een terugblik op
activiteiten en de agenda voor de komende twee
maanden. Veel leesplezier!

Duiken bij Dive4Life
Op 17 april hebben we een bezoek gebracht aan
het duik bassin van Dive4Life.

Terugblik op de Paasduik
Het duikseizoen is voor DiveTeam Scuba Sports
nu ook echt begonnen. Op 2e Paasdag was de
eerste clubduik van 2016. Helaas durfde slechts
een kleine groep het aan om ook daadwerkelijk
de eerste duik van het seizoen te maken.

Het merendeel had besloten om de duikers vanaf
de kant aan te moedigen. De watertemperatuur
was 6 graden, dus gelukkig was er warme
chocolademelk en een Paas lekkernij om op
temperatuur te komen. We hebben er met zijn
allen nog een gezellige debriefing van gemaakt!

Deze indoorlocatie in Duitsland is een goede
gelegenheid om onder beschermende
omstandigheden je vaardigheden te oefenen.
Het 20 meter diepe bassin en de grotten en
ruïnes zorgen voor een echte duik ervaring.

Voor diegene die deze activiteit gemist hebben, is
er op 19 juni een herkansing. Kijk in de
activiteiten agenda voor meer informatie.

Zwembadavonden
Wil je straks weer lekker duiken op vakantie?
Kom dan nu je duikvaardigheden oefenen in het
zwembad of je (nieuwe) duikuitrusting testen
voordat je (weer) het water in gaat. Lekker een
baantje trekken voor de conditie kan natuurlijk
ook.
Heb je geen buddy? Stuur even een berichtje via
Facebook en dan is er altijd iemand die met je
mee kan duiken.

Het Torenbad is voor alle leden beschikbaar op 6,
13 en 27 mei 2016 en 3, 10 en 24 juni 2016. De
zwembadtijden zijn van 20:15 uur tot en met
21:00. Na afloop natuurlijk debriefing en gezellig
een drankje in de Proeverij.

kunstmatige grotten, ruïnes en andere objecten.
Alles is voor handen. Je kunt hier duiken, je
duikvaardigheden oefenen, materiaal huren en
een hapje eten.

De prijs is 30 Euro voor de eerste 2 uur (1 duik).
Leden krijgen € 5 euro korting! We verzamelen
om 11:30 bij de ingang van het duikcentrum.
Probeer i.v.m. de afstand zoveel mogelijk te
carpoolen!
Duikcoördinator: Richard Veldhuizen
Klik op Dive4Life om in te schrijven.
In juni organiseren we bij voldoende
belangstelling een Clubduik.

Clubduik coördinator gezocht
Voor het nieuwe duikseizoen zijn we op zoek naar
leden die ook een keer een clubduik willen
organiseren. Geef je op bij een van de
bestuursleden, dan zullen zij je verder helpen met
alle benodigde informatie die je daarvoor nodig
hebt.

Activiteiten agenda
Op zondag 19 juni 2016 gaan we nog een keer

We zijn nog op zoek naar een duikcoördinator die
de organisatie (en keuze voor datum en een
leuke duikstek) op zich wil nemen.

naar Dive4Life. Dive4Life is een prachtige
indoorlocatie in Siegburg (Duitsland). Je duikt in
een twintig meter diep bassin, gevuld met drie
miljoen liter warm water. Onderwater vind je

Houd voor meer informatie en de aller laatste
updates, zoals locatie en tijdstip Facebook en de
Website in de gaten.
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