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Interessante links

Speicherbecken
We zijn het nieuwe jaar goed
van start gegaan. De duik in
Speicherbecken was mooi en
erg gezellig, ondanks de
watertemperatuur van 3 °C
lieten de natpak duikers zich
er niet van weerhouden om
het water in te gaan. Na de
duik zijn we lekker opgewarmd
in het vernieuwde restaurant!

2. Duiken en de Jaarvergadering

Todi
Nemo33

Agenda

3 mrt: Duiken voor
Diehards en
Jaarvergadering
10/11 mrt Nemo33/TODI
27 mrt: Opfris Rescue
18 apr: Ni Hao
25 apr: Start woensdag
Teamduik
12 mei: Seitenkanal
20 mei: Rescue weekend
en teamduik
27 mei: Engelgaarde

We gaan een duikje maken in
’t Veenmeer. Mocht je een
korte of lange duik willen
maken, er is altijd een buddy.
Een gezellig praatje maken kan
natuurlijk ook.

Daarna gaan we naar de shop
voor de jaarvergadering.
Het bestuur stuurt via de mail
de agenda toe.

Datum: zaterdag 3 maart
Duiken: ’t Veenmeer aan de
waterkant: 15:00 uur
Jaarvergadering: 17:15 uur in
de shop met een drankje en
een hapje.

3.Nemo33 en TODI
We gaan op zaterdag 10
maart naar Nemo33 en op
zondag 11 maart naar Todi in
België om met het team en
de duikschool te duiken.

Zaterdag 10 maart: Nemo33
Kosten €25,- incl. uitrusting
(denk aan een duikverzekering en
duikkeuring niet ouder dan 1 jaar.)
Hotel: ca €65,- incl. ontbijt

Nemo33 is het op 1 na
diepste duikbad van Europa,
met een watertemperatuur
van 33 graden dus een
aangename plaats voor een
(diep)duik, te oefenen of
gewoon lekker ontspannen
te duiken.
In TODI kun je genieten van
alle mooie tropische
zoetwatervissen die daar
rondzwemmen. Het water is
daar 23 graden en 10 meter
diep.

We overnachten in een
hotel. Wil je één dag mee
duiken dan kan dat
natuurlijk ook.
Heb je nog geen advanced
of diepduik specialty?
Geen probleem.
Neem vooraf contact op
met de duikschool om de
mogelijkheden te
bespreken als je wel de
diepte in wilt.

Zondag 11 maart: TODI
Kosten €37,- excl. uitrusting
Vanuit het team krijg je een kleine
vergoeding.
Heb je je nog niet voor dit weekend
aangemeld?
Neem dan z.s.m. contact op
met de duikschool:
info@karibudivers.nl / 050-85130 83

Zwembad: dinsdagavond
Aqualaren om 21:00
(alleen wanneer er cursus
gegeven wordt)
1

4.Opfris Rescue
Nieuwe leden:
Willem

Van harte welkom bij
Team Karibu Divers

Als team worden we vaak
gevraagd om evenementen zoals
de Unox Nieuwjaarsduik bij het
Ronostrand of de intocht van
Sinterklaas te ondersteunen.

Voor alle leden die in het bezit
zijn van een Rescue brevet
organiseren we een avond om
de rescue skills te herhalen en
te oefenen.

Het is zowel voor deze als onze
eigen (team)duiken belangrijk dat
we onze Rescue vaardigheden
blijven oefenen.

Datum: di 27 maart
Plaats: zwembad Aqualaren
Aanvang: 20:00 uur in de
kantine van Aqualaren
Meenemen: duikuitrusting
Kosten: voor leden gratis
Opgave: Facebook of
team@karibidivers.nl

5.Ni Hao Stadsparkpaviljoen
Vorig jaar hebben we ter ere van
ons 1e Lustrum gezamenlijk bij Ni
Hao Stadsparkpaviljoen gegeten.
We hebben hier zoveel positieve
reacties op gekregen dat we
besloten hebben dit in 2018 weer
te organiseren. Dus blok deze
avond in je agenda!

Datum: woensdag 18 april
Plaats: Paviljoenlaan 3
Groningen
Aanvang: 19:00 uur (tot 21:00u)
Kosten: leden €20,introducés €25,- incl. drankjes
(Contant en gepast geld meenemen)
Opgave: uiterlijk 14 april via
Facebook of team@karibudivers.nl

6.Team aanbieding EFR en Oxygen
Binnen ons team vinden we
veiligheid een belangrijk punt.
De cursussen Emergency First
Response en het leren
toedienen van zuurstof sluiten
hier goed op aan. Daarom
krijgen teamleden voor deze
cursussen een
tegemoetkoming in de kosten.
Op www.karibudivers.nl vind
je meer informatie over deze
cursussen.
Meld je aan! We willen toch
allemaal onze buddy kunnen
helpen als dit nodig is!
Opgave via:
info@karibudivers.nl
Vragen? Kom langs in de shop
of bel 050-5813083.

EFR update:

EFR cursus:

Zondag 4 maart
De theorie en de praktijk,
waaronder reanimatie worden
herhaald.

Zondag 29 april
Je leert reanimeren, een AED
gebruiken en eerste hulp te verlenen.
Duur: ca. 2 dagdelen.
Kosten: Nu met teamkorting €90,(i.p.v. €120,-) incl. lesmateriaal.

Duur: ca. 1 dagdeel.
Kosten: Nu met teamkorting
€63,75 (i.p.v. €85,-)
Let op: de EFR update is voor
degenen die hun EFR brevet al in
bezit hebben.

’s Middags is er de mogelijkheid
om je Oxygen provider te halen.
(zie kopje Oxygen provider)

7.Rebreather
Denk je wel eens: “Wat heeft
Peter Pastoor een bijzondere
duikuitrusting?”

Natuurlijk laat hij ook zien hoe de
uitrusting in elkaar zit en wat
waarvoor dient.

Hij wil ons daar graag over
vertellen. Aan groepjes van
maximaal 6 personen legt hij
uit waarom hij met een
Rebreather duikt.

Meld je voor 15 februari aan en in
overleg wordt er naar een
geschikte datum in februari en/of
maart gezocht.
team@karibudivers.nl of
Facebook

Oxygen provider:
Zondagmiddag 4 maart en 29 april
Je leert waarom, hoeveel en hoe je in
welke situataies zuurstof toe kunt
dienen. De theorie wordt besproken
en in de praktijk wordt geoefend.
Duur: 2 uur
Kosten: Nu met teamkorting €80,(i.p.v. €100,-)

