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Interessante links:
Get wet
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Agenda:

14 t/m 17 sept: Zeeland

1. Terugblik
Women’s Dive Day

Bootduik Vinkeveen

Frogkick

Met een grote groep dames en
heren hebben we een leuke
duik in ’t Veenmeer gemaakt.
Veel snoeken en kreeften werden gespot. Na de duik konden
we aanschuiven voor een uitgebreide high tea en smulden
we van al het lekkers dat iedereen had meegenomen!
Het was weer zeer geslaagd en
gezellig!

We hebben twee ontzettend
mooie bootduiken in Vinkeveen gemaakt.
Bij eiland tien zagen we een
prachtige veenbodem en bij
eiland acht hele grote snoekbaarzen.
Het was de lange rit zeker
waard.

Peter Pastoor heeft ons de
frogkick, helicopterturn en
achteruitzwemmen geleerd.
Dit viel nog niet mee, maar het
was erg leuk om te leren. Zo
maken we met elkaar minder
stof in het ’t Veenmeer.

2. Laatste woensdag teamduik
De dagen worden korter, de
avonden worden langer en
kouder. Dat betekent dat de
laatste avondduik van het team
ook in zicht komt. Voor het
duiken als het donker is, heb je
een nachtduikbrevet nodig.

Op 3 oktober is de laatste
woensdagavond teamduik van
Karibu Divers. Dat sluiten we
feestelijk af met iets lekkers bij
de koffie of thee. En als het
heel koud is staat de erwtensoep klaar.

Wil je dit brevet ook halen, kijk
dan op de tweede pagina voor
het aanbod van het bestuur.

Niet duikers zijn ook van harte
welkom.

Datum: woensdag 3 oktober
Plaats: 't Veenmeer
Aanvang: 19.30 uur
Aanmelden: Facebook of
team@karibudivers.nl

3 okt: Laatste woensdagavond
teamduik
23 okt: Circuitavond met o.a.
nettentraining
3 nov: Diversnight

3. Circuitavond met nettentraining

11 nov: Get wet
11 nov: Duiktoren Enschede

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

Er zijn veel teamleden, die
gevraagd hebben om de
nettentraining en het herhalen
van skills, zoals het oplaten van
een boei, weer op het programma te zetten.
Op dinsdag 23 oktober zetten
we in het zwembad een circuit
uit waarbij je dit alles kunt
oefenen.

Datum: dinsdag 23 oktober
Plaats: Aqualaren
Aanvang: 20:30 uur aan
de badrand
Meenemen: duikset met
vinnen
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Van harte welkom bij Team Karibu
Divers

4. Diversnight
Diversnight is een Noors initiatief dat is uitgegroeid tot een
internationaal evenement.
Het is een nachtduikevent,
waarbij het draait om duiken
en het sociale aspect hiervan.
Duikers en kijkers zijn allen van
harte welkom.

Team Karibu Divers doet mee Datum: zaterdag 3 november
aan de recordpoging. We nodigen ook andere duikteams uit Plaats: 't Veenmeer
om met zoveel mogelijk duikers het water in te gaan.
Aanvang: 19:30 uur
Te water: 20.18 uur
Aanmelden: Facebook of
team@karibudivers.nl

Let op: voor deelname aan
Diversnight moet je in bezit
zijn van een nachtduikspecialty .

Thee, koffie en cake mogen
dan ook niet ontbreken.

5. Duiktoren Enschede
Diveworld Enschede is een
bekende indoor duiktoren van
10 meter diep. Het water is
kristalhelder en heeft een lekkere temperatuur van rond de
22 graden.

Freedivers kunnen hier fantastisch oefenen, maar ook voor
duikers een mooie ervaring.

Datum: zondag 11 november
Vertrek: 9:00 uur N34 carpoolplaats
Aankomst: 10:30 uur
Diveworld
Kosten: €15,- 1ste duik
€10,- voor de 2de duik.
Dit is exclusief uitrusting.

Zie ook de link in de linkerkolom.

Leden krijgen een tegemoetkoming in de kosten.

6. Get Wet
In augustus heb je een mail
gehad over de Get Wet martitieme indoortraining.

Denk hierbij aan het aan boord
halen van een drenkeling, een
omgeslagen vlot rechtop trekken en hoe je onder water uit
een auto komt.

Je doorloopt een circuit met
allerlei oefeningen om je in
noodsituaties in open water te Daarbij proberen ze de werkekunnen redden.
lijkheid zo natuurgetrouw mogelijk na te bootsen met hoge
golven, bliksem en duisternis.

Datum: zondag 11 november
Kosten: € 75,- inclusief lunch
en certificaat
Kijkers: € 20,- inclusief lunch.
Aanmelden: tot 22 september.
Slechts 10 plaatsen nog beschikbaar.

7. Vanuit het bestuur
Nachtduikspecialty:
De avondduiken lijken al aardig
nachtduiken te worden. Voor
nachtduiken met het team is in
verband met onze verzekering
een nachtduikspecialty vereist.

Als teamlid kun je de nachtAanmelden in de shop bij de
duikspecialty met korting volduikschool of via
gen. De kosten zijn dan € 99 in info@karibudivers.nl
plaats van € 149. De specialty
start op woensdagavond 26
september en wordt op woensdagavond 3 oktober afgerond.

