Jeugdgroep
Duiken op jongerenmaat
Ben je tussen 10 en 15 jaar oud? Denk je dat duiken misschien iets voor jou is? Wil je de wondere
wereld onder water leuk en veilig leren ontdekken? Dan ben je welkom bij onze jeugdgroep!
De duikclub van Dolphin Buddys heeft al sinds 2003 een afzonderlijke jeugdgroep voor jongeren
tussen 10 en 15 jaar. Tijdens onze jeugdtraining bieden we oefeningen aan op maat van onze
jonge duikers. Je wordt begeleid door ervaren en enthousiaste jeugdtrainers, die veelal zelf in
onze jeugdgroep gezeten hebben. Elk seizoen organiseren we ook enkele activiteiten speciaal
voor onze jeugdgroep: een duikuitstap naar een indoorzwembad, een jeugddag… Bovendien
maak je ook volwaardig deel uit van onze duikclub: dat wil zeggen dat je als jeugdlid welkom
bent op al onze activiteiten en duiken.
Van onze jeugdleden vragen we dat ze full member worden. Als jongere duiker is het heel
belangrijk om goede watervaardigheden te leren en die doe je vooral op tijdens onze
zwembadtrainingen. Je krijgt dan ook veel kansen om te oefenen en je vaardigheden te
automatiseren, zodat je meer uit je buitenwaterduiken kan halen. Bovendien is het belangrijk dat
je je trainers en instructeurs goed leert kennen: alleen zo kunnen we je optimaal helpen om de
duiker in jou volledig naar boven te halen!
Als full member ben je welkom bij al onze activiteiten:
• wekelijkse zwembadtraining (inclusief verzekering) in Sportoase
(september t/m mei, zaterdag 15:00 - 16:00)
• wekelijkse buitenwaterduiken
• clubavond
• uitstappen
• duikweekend Zeeland
• duikreis L’Estartit
en geniet je van tal van voordelen:
• gepaste begeleiding bij je duiken door ervaren PADI PRO’s
• ledenkorting op duikmateriaal in onze winkel
• ledenkorting op huurmateriaal
Voor dit alles betaal je € 99,- per volledig seizoen
Is duiken iets voor mij?
Voor € 45,- (met persluchtduik) of € 5,- (zonder persluchtduik) kan je een proefles volgen (enkel
op afspraak).
Overtuigd? Wil je een proefles volgen, of heb je nog vragen?
Contacteer ons, en we helpen je met plezier verder.

info@dolphinbuddys.com
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