
Heb jij kieuwen?
Of wil je leren duiken?

Jeugdopleidingen & snorkelen

De basis voor het volgen van een duikopleiding is een 
goede snorkeltraining. Bij de snorkelgroep van Duikteam 
Nederweert leer je niet alleen snorkelen, maar ook:

Omgaan met je snorkeluitrusting, ademtechnieken, 
conditie, leuke spelletjes, zoals onderwaterhockey en 
waterpolo. En…… je gaat regelmatig duiken met een 
echte duikfles op je rug. Gaaf hè!?!

De snorkeltraining voor kinderen is GRATIS als je lid bent 
van ons Duikteam. Vereiste : minimale leeftijd 8 jaar en 
in het bezit zijn van een zwemdiploma. De snorkelgroep 
traint op zaterdagavond van 17.30 - 18.30 uur.

Aanmelden hiervoor is heel eenvoudig via ons e-mail 
adres: info@duikteamnederweert.nl, dan krijg je snel 
een datum en tijd waarop wij jou en een (of beide) 
ouders uitnodigen om kennis te maken.

Sealteam
Vanaf 10 jaar kun je bij ons 

ook doorstromen naar een 
duikopleiding binnen ons eigen 
PADI Sealteam.
Het Sealteam is voor jonge 

duikers die plezier en veel actie 
willen beleven in een zwembad 

maar nog niet een echte duikopleiding 
willen volgen. Dit doen ze tijdens spannende Aqua 
Missions. Heb je je ooit afgevraagd hoe het zal zijn met 
een onderwaterlamp te duiken, digitale foto’s te maken 
onder water of moeiteloos als een astronaut te zweven?
Dan ben je bij ons Sealteam Nederweert aan het juiste 
adres. We leren je op een leuke en speelse manier 
alle beginselen van het duiken. Je moet wel kunnen 
snorkelen en medisch gekeurd zijn. Wil je meer weten? 
Kijk dan op onze site www.duikteamnederweert.nl

www.duikteamnederweert.nl 

Proefduiken

Wil je een keer ervaren hoe het is om 
onder water te ademen? Wil je een 
leuke activiteit organiseren met 
vrienden of collega’s of zoek je een 
origineel cadeau? Ook geschikt voor 
kinderfeestjes!

Proefduik in het zwembad
Voor €15,00 krijg je één uur theorieles en één uur duiken  
in het zwembad. Minimale leeftijd is 10 jaar.

Proefduik in het buitenwater
Sinds kort verzorgen we ook proefduiken in het 
buitenwater van de Boschmolenplas te Panheel.
Je maakt dan eerst een (verplichte) proefduik in het 
zwembad. Daarna ga je samen met een instructeur het 
buitenwater verkennen op zoek naar echte vissen en 
misschien wel een wrak. Kosten van deze combinatie zijn 
€60,00 inclusief entree en huur van de volledige uitrusting. 

Wil je meer informatie? Kijk dan op onze site: www.
duikteamnederweert.nl of neem contact met ons op via 
de mail: info@duikteamnederweert.nl. Uiteraard kun je 
ons ook bezoeken tijdens de trainingen. Laat even weten 
dat je komt dan zorgen wij dat er iemand is die je te woord 
kan staan.
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Heb je kieuwen of wil je leren duiken?

Wie heeft ze nog niet gezien, die prachtige onderwater 
opnamen op Discovery Channel. Dacht jij toen ook  ‘Dat 
zou ik wel eens in het echt willen zien!’. 
Heel veel mensen hebben dit al meegemaakt. Zij kunnen 
al duiken tussen de tropische visjes in de Caribische 
wateren of op andere schitterende plaatsen in de wereld. 
Zij kunnen je vertellen hoe bijzonder iedere keer opnieuw 
die ervaring is om die onderwaterwereld binnen te gaan. 

Bekende duikplaatsen zijn Sharm El 
Sheikh aan de Rode Zee, Thailand, 

Indonesië, de  Malediven of de 
Nederlandse Antillen, maar ook 
dichterbij zoals in Zeeland, is 
het schitterend onder water. 
Nog dichterbij hebben we 
de Maasplassen te Panheel 

en Thorn. Daar zijn weliswaar 
geen tropische vissen, maar wel 

snoeken, baarzen, paling en meer van 
onze geweldige binnenlandse fauna te 

bewonderen. Wist je dat in Thorn zelfs het grootste 
zoetwater-wrak van Europa ligt? Gaaf om te zien!

Om dit alles te kunnen bekijken moet je een degelijke 
en erkende duikopleiding volgen, zodat je veilig en 
onbekommerd kunt genieten van de onderwaterwereld.

Bij Duikteam Nederweert kun je zo’n duikopleiding 
volgen. Tijdens de PADI Open Water opleiding leren we je 
de basisprincipes van het duiken en hierna kun je samen 
met een buddy al het moois onderwater gaan bekijken.

Ons Duikteam beoefent de onderwatersport volgens de 
PADI regels (Professional Association of Diving Instructors). 
Alle opleidingen zijn grotendeels op zelfstudie gericht 
met ondersteuning van onze instructeurs in theorie en 
praktijk.

Wanneer starten de opleidingen? 

Twee keer per jaar starten we met diverse 
duikopleidingen. De PADI Open Water 

opleiding is de basis opleiding. We leren 
je alle beginselen van het duiken en 
de bijbehorende veiligheidsregels. 
We trainen  op zaterdagavond 2 
uur  waarvan 1 uur theorie en 1 uur 
praktijk. Na een theorie-examen 

wordt de opleiding afgesloten met een 
aantal buitenwaterduiken. Vervolgens 

beschik je over een internationaal PADI-
duikbrevet. De minimale leeftijd voor deze 

opleiding is 10 jaar en een medische verklaring 
is vereist. 

Daarnaast bieden we diverse PADI vervolgopleidingen 
en specialties aan o.a. wrak, nacht, fotografie etc. 
Kijk op onze site www.duikteamnederweert.nl 
voor het uitgebreide aanbod. Je kunt je daar ook 
meteen inschrijven voor de Open Water opleiding, 
een vervolgopleiding, een specialty, of als lid, die 
wil deelnemen deelnemen aan evenementen en/of 
trainingen. 

Kun je al duiken maar wil je méér opleiding 
of training?

Heb je al een duikbrevet maar ontbreekt 
het je aan ervaring, ook dan kun je bij 
Duikteam Nederweert terecht voor een 
vervolgopleiding of extra trainingen. 

Iedere zaterdagavond verzorgen 
wij trainingen in het zwembad van 
Sportcentrum Laco Nederweert. Ook 
deze worden verzorgd door onze eigen 
instructeurs en zijn gericht op techniek, 
conditie, snorkelen, duiken maar  vooral 
plezier. Een eigen duikuitrusting is dan wel vereist. 
Deze trainingen maken deel uit van het lidmaatschap van 
ons Duikteam, evenals het gratis vullen van je duikflessen 
bij K-dive in Stramproy.

Evenementen
Onze Evenementencommissie zorgt iedere keer weer 
voor leuke (duik) activiteiten in binnen- en buitenland, 
waarbij ook de rest van het gezin wordt betrokken. Onze 
verenigingsduiken staan altijd onder leiding van een 
instructeur of divemaster. 

Verder wordt er jaarlijks een duikweekend, een buddyrun 
en een feestmiddag georganiseerd.


