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Leren duiken, ook voor jou?
Als je minstens 14 jaar bent, toch zeker 100m kan zwemmen en
avontuurlijk aangelegd bent, dan is duiken misschien iets voor jou!!
Ga dan even kijken op onze website www.addalton.be en spreek via
initiaties@addalton.be af wanneer je kan langs komen voor een
gratis initiatie onder leiding van een ervaren duikinstructeur of
gewoon om de nodige informatie in te winnen.
De Avelgemse Duikschool Dalton is Lid van de WEVOS, NELOS,
BEFOS en CMAS, waardoor de Instructeurs ook nationaal en
internationaal zijn erkend; dit zowel door BLOSO en de Vlaamse
Trainerschool als door CMAS de EUF. Dus professionaliteit troef.
Wanneer kan ik trainen en wanneer mag ik alleen gaan duiken?
Wekelijks kan je op woensdagavond trainen in het zwembad van Avelgem van 20.00u tot 21.00u en als je
gemotiveerd bent, dan kan je in 3-5 lessen de nodige zwembadervaring en theoretische kennis opdoen om het
ruime sop te kiezen. Als je naar deze trainingen een eigen bril en of
zwemvinnen kan mee brengen, dan zullen deze zeker passen, maar
uiteraard hebben we zelf ook wel materiaal klaar liggen.
Alleen mag je echter nooit duiken, gezien we de veiligheid altijd
voorop stellen. Je zal dus steeds duiken met een ervaren
Instructeur/trainer tot je zelf kan aantonen voldoende kennis te
hebben opgedaan om zelf de leiding te nemen over een duikploeg,
maar ook dan nog, duiken we steeds minstens met 2.
Let wel alvorens onder water te gaan verwachten we ook dat je even
bij je huisarts langs gaat om te laten bevestigen dat je medisch in
orde bent.
Waar gaan we dan duiken?
Wel de dichtste plaatsen zijn de steengroeve in Doornik of de Gavers in
Deerlijk waar heel regelmatig wordt gedoken, maar ook de Nederlandse
Oosterschelde en de Noordzee staan regelmatig op het agenda. En
uiteraard horen vakanties naar de Middellandse Zee, de Rode Zee of
zelfs verder er ook bij, dus avontuur troef.

Is duiken duur?
Wel zoals al vermeld kan je minstens 3 keer kosteloos proeven van de duiksport alvorens je te moeten
aansluiten. Hierna moeten we wel even spreken over je aansluiting bij de
duikschool.
Het lidmaatschap bedraagt 265€ voor het eerste jaar, maar hier zit ook
onmiddellijk het homologatiegeld van je eerste brevet, nl. het
internationaal erkende 1*Duik-brevet in, maar tevens ben je verzekerd,
kun je clubmateriaal (duikflessen, ontspanners en jacket) gebruiken, kan
je je duikflessen gratis laten vullen in de duikclub en ontvang je
periodiek het Bondsblad van NELOS, nl. de ‘Hippocampus’. Het tweede
jaar betaal je uiteraard al een stuk minder (140€), gezien je intussen je
eerste brevetje binnen hebt.
www.addalton.be

initiaties@addalton.be

Avelgemse Duikschool Dalton
Krevelstraat 27, 8581 Kerkhove –

vzw

0472/47 52 25 – Rek.Nr. BE38 8002 2408 8872 – info@addalton.be
ondernemingsnummer: BE0439042091

Welke uitrusting heb ik nodig?
Na je inschrijving koop je best zo snel mogelijk je snorkel-materiaal: duikbril,
snorkel, vinnen en een loodgordel met 2 à 4 kg lood. Hiervoor zal je ongeveer
50-100€ moeten betalen, maar nu heb je alle materiaal om alvast goed te
trainen in het zwembad.
Als je naar open water wilt gaan, heb je naast een isothermisch duikpak, ook
duikbotjes, duikhandschoenen, duikmes en extra lood, waarschijnlijk ook een
tweede paar vinnen nodig om te kunnen gebruiken als je je botjes aan hebt, dit
kan tussen 300-500€ kosten afhankelijk van je persoonlijke keuze en de
duikshop waar je heen gaat; en er bestaat ook een bloeiende markt aan
volwaardig tweedehandsmateriaal. Een ademtoestel, duikfles en jacket kan je
tijdens je eerste duiken kosteloos uitlenen in de duikschool.

Later is het natuurlijk aangeraden om deze zaken zelf aan te kopen samen met
een krachtige duiklamp en een duikcomputer, maar zover zijn we nog niet….
Binnen je A.D.Dalton zorgen we ook dat je onmiddellijk een ‘peter’ krijgt
toegewezen. Deze ‘peter’ zal je aanspreekpunt zijn binnen de duikschool maar
kan je ook helpen bij alles dat met duiken te maken heeft.

Je kan je binnen de Avelgemse Duikschool Dalton uiteraard ook verder
bekwamen tot erkend trainer of duikinstructeur, maar tot je zelf aan het roer staat,
zal A.D.Dalton jou alvast helpen om het leven onder water te verkennen en een
hechte vriendschap op te bouwen binnen de Avelgemse duikgemeenschap.

Tot binnenkort.
De Daltons,
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