
buitenduik schema  voor 2017

zondag club duiken optie duik locatie
zondag 3 april 2016 seizoen opening

zondag 9 april 2017 1e buitenduik 1 ster

zondag 23 april 2017  Duik word georganiseerd door Bram Nieuwenhuis

zondag 7 mei 2017 Bergsediepsluis /stavenisse

Getijdenwater duik 2 sters opleiding

zondag 21 mei 2017 Duik word georganiseerd door Tom van den IJssel

zondag 11 juni 2017 Duik word georganiseerd door Eline van hunen 

vrijdag 23 juni 2017 Middag of avond duik zeeland weekend ( optie)

zaterdag 24 juni 2017 Dreischor Parking  / Den Osse kerkweg

zondag 25 juni 2017 Den Osse haven   / Dreischor gemaal

zondag 2 juli 2017 Haarlemmermeerbosplas

zondag 16 juli 2017 Zevenhuiserplas

zondag 30 juli 2017 Blijkpolderplas

zondag 13 augustus 2017 Bosmolenplas

zondag 27 augustus 2017 Zevenhuiserplas

zondag 10 september 2017 Reuwijkseplas met BBQ

zondag 24 september 2017 Evenement redden met ongeval simulatie

Zondag clubduiken
Voor de zondag club duiken dient men zich aan te melden bij jan wiezer of nico sipon 

Dit  kan via de whats app groep en uiterlijk zaterdag ochtend  voor de duik zondag.

Voor de duiken op zondag verzamelen wij op de carpool plaats in IJsselstein  .

Om 9:00 vertrekken wij vandaar  naar de duiklocatie.

Om 12:00 zijn wij vaak weer terug maar dit  is afhankelijk van de reis afstand 

Zorg dat je fles gevult is, op maar enkel duiklocatie`s is er de mogelijkheid om te vullen.

Donderdag  Clubduik avond
Voor de donderdag avond  dienen diegene  in opleiding  zijn zich af te melden via Whats app.

In verband met het vroeg donker worden starten wij de eerste 2 maanden om 19:30.

april mij 19:00 uur  aanwezig en daarna 20:00 uur aan wezig.

Op de duiklocatie eiland 4 is een vul automaat aanwezig en en er is een geld wissel automaat .

Er staat op de locatie een toilet gebouw en deze heeft ook een kleine omkleed ruimte.

Er is ook aan de buiten zijde van het gebouw een buitendouche aanwezig .

Hier kan je na afloop van de duik je eigen afspoelen en je uitrusting .

Verzamelplaats op de parkeerplaats bij het 2e toegangs hekje die naar de stijger loopt.

Hier staat ook een plategrond van de duik locatie 

Denk aan de vergunning die je nodig hebt om te mogen duiken op eiland 4.

Formulier voor aanvraag vergunning staat op de web site.

Kijk wel even naar de openings tijden van de duikshop al daar .

De duikvergunning wordt vergoed door de duikclub  bonnetje inleveren bij Wim Hijman.


