WIJ ZIJN LID VAN :
•

MOBY DICK DIVING TEAM

vzw

AVOS :
Antwerpse Verstandhouding voor Onderwateronderzoek en Sport

•

NELOS :

TRAININGEN :

Nederlandstalige Liga voor Onderwateronderzoek en Sport

•

Zwembad Ieperman
BEFOS :
Belgische Federa:e voor Onderwateronderzoek en Sport

•

CMAS :
Confédéra:on mondiale des ac:vités subaqua:ques

Doornstraat 3b
2810 Wilrijk

•

Maandag van 21u tot 22u
(22u tot 23u vrije training / speciale trainingen / proeven / …)

•

Vrijdag van 21u tot 22u

ONDERSTEUND DOOR :
•

Sportraad Wilrijk

CONTACT :
•
•

Stedelijke sportraad Antwerpen

GSM : 0477 65 25 56 (Raf De Backer)
Email : info@mobydiving.be

OOK TE VOLGEN OP :

Moby Dick Diving Team vzw - Ondernemingsnummer 0417 613 506

www.mobydiving.be

In volstrekte s:lte haaien onder je door zien glijden,
naast reusach:ge manta’s zweven, met schildpadden
meepeddelen, droom je daar wel eens van?
Zo’n droomwereld kan alleen werkelijkheid worden
als je eerst leert duiken. En daarvoor kan je bij Moby
Dick Diving Team vzw terecht. Onze duikschool heeB
meer dan 40 jaar ervaring en biedt je een degelijke
en veilige opleiding aan.

… EN DUIKEN
Op onze clubduiken nemen we je mee naar Zeeland
met zijn prach:ge fauna en ﬂora onder water. Wat
denk je ervan om op één duik 30 kreeBen tegen te
komen of om een inktvis onder water te bewonderen ?

LEREN DUIKEN ...

WAAROM MOBY DICK ?
• middelgrote club met een familiale sfeer
• meer dan 40 jaar ervaring
• hoogwaardig materiaal, gra:s gebruik of tegen gunstvoorwaarden

•
•
•
•

ac:ef veiligheidsbeleid
2 trainingsdagen per week
clubduiken en clubreizen
een levendig clubleven

HOEVEEL KOST HET ?
Als nieuw lid voor de periode januari 2016 tot december
2016 (12 maanden) bedraagt het totale lidgeld 187,31 €.
Als er een tweede nieuw lid uit hetzelfde gezin aansluit
dan is het totale lidgeld 182,31 €
Hierin is inbegrepen :

Een basisopleiding voor 1* duiker kan, aDankelijk
van je talent, in 4 tot 8 weken. Daarna begin je met
duiken in open water en na 5 duiken behaal je het
interna:onaal erkend brevet van CMAS 1* duiker.
De opleiding kan in principe op elk moment gestart
worden, maar de beste periode is het najaar. Zo kan
je mits enige inzet nog voor de zomervakan:e het
CMAS 2* behalen dat je meer mogelijkheden en autonomie geeB.
Later krijg je dan de kans om je verder te bekwamen
en je te verdiepen in onderwaterfotograﬁe, onderwaterbiologie, technisch duiken, ...

In de club organiseren we niet alleen clubduiken,
maar ook duikreizen, weekends (met en zonder duiken) en tal van ac:viteiten, waarbij je je “buddies”
ook boven water tot toﬀe vrienden maakt.

Lidmaatschap van onze club, inkom zwembad (2x per
week), gebruik van clubmateriaal :jdens trainingen, theorie– en zwembadlessen, newsﬂash, duikvergunning Muisbroek, lidmaatschap van NELOS, duikongevallenverzekering, 1* theoriecursus, duik– en logboek in tas.
Een deel van je duikmateriaal voor openwater is ook via
de club beschikbaar. Het gaat hier om hoogwaardig en
veilig materiaal (inclusief duikcomputer) waarover onze
leden voor hun eerste 15 duiken gra s kunnen beschikken.
Ook wie reeds een duikbrevet heeB is welkom ! BreveMen
van andere federa:es kunnen ingeschaald worden volgens
NELOS/CMAS normen.
Zowel beginnelingen als reeds gebreveMeerde duikers
kunnen enkele gra:s proeﬂessen bijwonen, maar graag
eerst een telefoontje of email.

Tot ziens bij Moby Dick !

