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Interessante links:
Hemmoor
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Agenda

18 apr: Etentje Ni Hao
25 apr: Start woensdag
Teamduik
12 mei: Seitenkanal

1.Terugblik
We hebben een
gezellig weekend in
België gehad waar we
zowel in Nemo als in
Todi mooie duiken
hebben gemaakt!

Peter Pastoor heeft
met veel
enthousiasme uitleg
gegeven over de
rebreather. Dit was
leuk en zeer leerzaam.
.!

2.Seitenkanal
Als team zijn we nog
niet naar het
Seitenkanal geweest
dus wordt het hoog tijd
om daar eens een duik
te gaan maken. Naast
snoeken en baarsjes
vind je hier ook
palingen die zich tussen
de basaltblokken en de
vele planten
verstoppen.

Het beste zicht is in het
voor- en najaar. De duikstek
is geschikt voor zowel
onervaren als ervaren
duikers.

3 juni: Naturagart
9 juni: Teamduik en BBQ
16/17 juni: Hemmoor
30 juni/1juli:Oosterschelde
Weekend
21 juli: PADI Women’s Dive Day
22 juli: Bootduik Vinkeveen
5 aug: Speicherbechen (Lingen)
7 aug: Frogkick

Zwembad: dinsdagavond
Aqualaren om 21:00 (alleen
wanneer er cursus gegeven
wordt)

Datum: zaterdag 12 mei
Tijd: 9:00 uur N34
Carpoolplaats
Duiken: 10:15 uur
Adres: Bokelerstrasse,
Papenburg (DE)
We moeten ons van te
voren aanmelden
dus graag aanmelden.
Opgave : via Facebook of
team@karibudivers.nl

20 mei: Teamduik en Rescue
Weekend
27 mei: Engelgaarde (Ruinerwold)

Ook hebben we een
opfriscursus rescue
gedaan, waarbij
iedereen o.a. weer het
pellen heeft kunnen
oefenen.

3.Teamduik en Rescue weekend
Een gezellige
Datum:
zondagteamduik
20 mei
in het Veenmeer
Duiken:
13:00 uur met na
afloop een
broodje.
Broodje
eten:
14:30 uur
Peter Halberstadt
geeft
Opgave
: via Facebook
of
dit
weekend
ook
een
team@karibudivers.nl
rescue cursus en haakt
met de cursisten na
afloop bij ons aan.

Tot nu toe is het elke
keer mooi weer
geweest dus duimen
maar!
Niet duikers zijn
natuurlijk ook van
harte welkom.

Datum: zo 20 mei
Aanvang: 11:00 uur
Waar: ’t Veenmeer
Broodje: 13:00 uur

4.Engelgaarde (Ruinerwold)
Mooie boomwortels
in het water, visjes
die zich daartussen
verschuilen, het
zonnetje dat schijnt.
Klinkt toch mooi!

Datum: zo 27 mei
Vertrek: 13:00 uur vanaf de
carpoolplaats bij de N34.
Aankomst: 14:00 uur
Adres : Weg naar de Bloemen
7965 Meppel

5.Naturagart
Duiken tussen steuren van
wel 2 meter lang, in
grotjes of langs
tempelwachters? Dat wil
je niet missen!

Duikmedische keuring is
verplicht.
< 18 jaar of
> 39 jaar:
Het keuringsbewijs is niet
ouder dan 1 jaar.

Naturagart is een heel
bijzonder onderwaterpark Duikers van 18 t/m 39 jaar:
nabij de plaats
het keuringsbewijs mag
Ibbenburen in Duitsland. maximaal 2,5 jaar oud zijn.
Het totale parcours is
meer dan 1 kilometer
lang! Het zicht varieert
van 2 tot 5 meter en de
faciliteiten zijn er prima.

Datum: zo 3 juni
Vertrek: 8:00 uur N34
Carpoolplaats
Aankomst: 10:00 uur
Naturagart
Verplicht: medische
keuring
Kosten: dagkaart: €35,Leden krijgen een
tegemoetkoming in de
kosten
We moeten ons aanmelden
dus geef je op via:
team@karibudivers.nl of
Facebook

6.Duiken en Team BBQ
Traditiegetrouw gaan
we eerst een mooie
duik maken in ’t
Veenmeer en daarna
steken we de BBQ aan!

Graag horen we i.v.m.
de catering of je komt
duiken en/of BBQ ‘en
Mocht je vegetarisch
willen eten dan horen
we dat graag.
Meld je voor
4 juni aan via
team@karibudivers.nl
of Facebook

Datum: 9 juni
Duiken: 16:30 uur
BBQ: 18:30 uur
Zelf meenemen: stoel,
bord, beker, bestek en
drinken.

7.Hemmoor weekend
Nieuwe leden:

Ronald
Bram

Van harte welkom bij
Team Karibu Divers

We gaan een weekend
naar Hemmoor. Dit is
zowel voor ervaren als
onervaren duikers een
toplocatie om te duiken.
De Kreidesee is een
ondergelopen oude
steengroeve. Het is onder
water heel afwisselend. Je
ziet o.a. bomen, wegen
krijtwanden,
fabrieksinstallaties en niet
te vergeten grote forellen.

Om te mogen duiken
houden we ons aan de daar
geldende regels:
- geldige medische keuring
vanaf 40 jaar niet ouder
dan 1 jaar, onder de 40 jaar
niet ouder dan 2 jaar!!
- gegevens van je
duikverzekering,
- fles met dubbele kraan en
dubbele eerste trap,
- brevet en logboek
- duikcomputer

Datum: 16 juni en 17 juni
Vertrek: 8:00 uur
Aankomst: 11:30 uur
Plaats: Hemmoor
Kosten hotel: €45,- incl.
ontbijt p.p.
Kosten Hemmoor: €11,per dag excl. flesvulling.
Aanmelden via:
team@karibudivers.nl
Wil je je advanced cursus
doen, neem dan tijdig
contact op met de
duikschool.

8.Duiken in de Oosterschelde
Genieten van al het
moois onder water in
Zeeland en laat je heerlijk
met de stroming mee
voeren.
Let op verplicht:
stromingsduikspecialty
hebben of halen!

Meld je dan aan voor deze
activiteit. Je gaat lekker
duiken of de stromingsduik
EFR update
cursus
doen.
We overnachten in een
hotel.
Praktische informatie
ontvang je ruim voor vertrek.

Datum: 30 juni en 1 juli
Kosten hotel: ca. €60,Kosten stromingsduikspecialty: €149,- ipv €160,Lesmateriaal: advanced
boek (niet inbegrepen)
Aanmelden: via de
duikschool of
info@karibudivers.nl

9.Bootduik Vinkeveen
Vinkeveen is prachtig
om te duiken!
Vlakbij de parkeerplaats
worden we opgehaald
met een boot. We varen
naar het huis van
kapitein Bart Jan dat op
een eilandje in de plas
ligt. Vandaar uit worden
er 2 duiken gemaakt.

De duikstekken zijn geschikt
voor beginnende en ervaren
duikers!
Tussendoor hebben
we een pauze op ’t eiland
waar je je zelf meegenomen
lunch kunt nuttigen.
Meld je aan zodat we de
boot voor ons team kunnen
reserveren.

Datum: zondag 22 juli
Vertrek: 7:00 uur N34
Carpoolplaats
Kosten: €22,- p.p. voor 2
duiken
Zelf meenemen: Decoboei
en lunch
Opgave: Facebook of
team@karibudivers.nl

