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2. Veenmeerduik
Het zicht is goed.
De Duikhut is lekker warm.
De koffie en thee staan klaar.
Datum: zondag 30 januari
Waar: ‘t Veenmeer

Aanmelden via
www.teamkaribudivers.nl
Spelregels:
Voor alle activiteiten geldt
dat bij minimaal 5 aanmeldingen een activiteit doorgaat.
Je ontvangt hier tijdig bericht over.
Check zelf voor je aan een
activiteit deelneemt de dan
geldende Coronaregels.
Dit is je eigen verantwoordelijkheid en niet die van
Team Karibu Divers.
https://
www.rijksoverheid.nl/
onderwerpen/coronaviruscovid-19/cultuur-uitgaan-en
-sport/sport

Tijd: 10:00 uur bij de duikhut

3. Snorkeltechniek verbeteren
Meer rust tijdens je snorkeltoer, een hoekduik maken om dat mooie
kreeftje beter te kunnen zien? Dan is deze (gratis) cursus iets voor jou.
Binnen een uur krijg je veel tips waarna je zelfstandig verder kunt oefenen.
Datum: Dinsdagavond 8 februari
Waar: Aqualaren
Tijd: 21:00-22:00 uur o.l.v. Kim

4. Verbeter je zwemslag
Datum: Dinsdagavond 22 februari, 8 maart, 22 maart
Waar: Aqualaren
Tijd: 21:00-22:00 uur o.l.v. Jasper
Maximaal 6 leden per avond
Voor leden die al eerder hebben deelgenomen aan
deze training: Geef het aan ons door via
team@karibudivers.nl . Jasper zal het programma
dan aanpassen.
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5. Winterduik Ruinerwold
Voor ons als team is Ruinerwold een vertrouwde duikstek. Het zicht is
meestal goed. De NNDF beheert deze plas. Het team is lid van de NNDF. In
de shop kun je als teamlid kosteloos een pasje (vergunning) halen als je
daar gaat duiken. De activiteitencommisie neemt op 20 februari voor alle
deelnemers een pasje mee.
Datum: Zondag 20 februari
Waar: Engelgaarde Ruinerwold
Vertrek:9:00 uur vanaf de parkeerplaats bij de N34
Aankomst:10:00 uur Engelgaarde Ruinerwold
https://www.nndf.nl/engelgaarde/

6. Duiktoren Enschede
Even niet gedoken? Je nieuwe uitrusting uitproberen?
Het bassin biedt voldoende ruimte en is uitermate geschikt om je vaardigheden op peil te houden. Daarnaast is het water wel 20 graden warm. Dit
is zowel voor droogpak duikers als natpak duikers een aangename temperatuur.
Tussen de duiken door kun je (als het weer mag) gezellig wat te drinken of
te eten kopen.
Je kunt kiezen of je 1 (€15) of 2 duiken (€25) maakt.
Vanuit de teamkas ontvang je een bijdrage in de kosten.
Wil je duikspullen huren, geef dat dan tijdig bij Peter en Kim aan.
Datum: zondag 27 maart
Vertrek: 08:15 uur parkeerplaats N34 Zuidlaren
Aankomst: 10:00 uur Duiktoren Enschede
Adres: Colosseum 72, 7521 PT Enschede

7. Jaarvergadering Team Karibu Divers
Datum: zaterdag 12 maart
Tijd: 17:30-18:30 uur
Via het bestuur ontvang je meer informatie.

8. Save the Date
Team Karibu Divers bestaat 10 jaar.
Datum: Woensdagavond 27 april
Wat: feestelijke opening Duikhut en Lustrumjaar.

