Nieuwsbrief Oktober 2018 - 4DIVERS Veenendaal – PLANNING 2018
Vanwege de nieuwe AVG/GDPR-wetgeving, die in werking treedt op 25 mei 2018 vragen wij of je nog
steeds interessante informatie van ons wilt blijven ontvangen. Indien je onze nieuwsbrief niet meer wenst te
ontvangen, meld je dan af via de 'unsubscribe'- knop onder aan deze nieuwsbrief en accepteer onze
excuses. Zij die interesse hebben om deel te nemen aan acties voortvloeiend uit onderstaande info,
wensen wij veel (DUIK)PLEZIER. Bij deze een update van de activiteiten welke op stapel staan voor het
komende periode. Let op: voor ALLE activiteiten dien je je wel via de website/ email aan te melden!
Onder de aandacht:
4DIVERS 20 JAAR
4DIVERS bestaat 20 jaar. Dit willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Bij besteding van € 50,- of meer
(vulkaart/reparaties uitgesloten) krijg je een Limited 4DIVERS T-shirt cadeau.

AED
Handig voor verenigingen, maar ook als je regelmatig met dezelfde groep duikt. 4DIVERS Veenendaal
biedt een AED aan, die erg gemakkelijk is in gebruik. Indien nodig krijg je hierover ook enige uitleg. Kosten
zijn: € 725,SALE: Nog enkele setjes thermokleding MolaMola, Bioline verkrijgbaar. Broek en shirt nu voor € 65,-

E.Lite Plus: nu leverbaar -> De flexibiliteit van
een E.Motion maar de duurzaamheid van een
E.Lite. Prijs va € 2270,-. De kleurmogelijkheden
zijn: blauw, zwart en grijs voor de torso en de
onderarmen. De delen, die het meest te
verduren hebben, is gemaakt van E.Lite
materiaal. De rest is nieuw flexibel, maar
duurzaam materiaal. Standaard geleverd met ,
droogpaktas en onderhoudsset, inclusief Smart
seals en exclusieve cap van nieuw ontwikkeld
soepel neopreen. Verkrijgbaar in 16 standaard
maten, semi-standaard (4 maten aangepast tot
max.-5/+5cm), eventueel ook op maat.

4DIVERS goes…PALAU
Van 20-30 maart 2019 staat PALAU
gepland op de 40 meter lange “Palau
Siren”.
Een van ’s wereld mooiste
duikstekken met hard en zacht
koraal, scholen haaien, manta’s maar
ook schitterend begroeide Japanse
wrakken. Niet alleen groot spul maar
ook de macro liefhebbers kunnen hier
ruimschoots aan hun trekken komen.
Kosten van deze 10-daagse
liveaboard trip zijn normaal
5,410 USD echter wij hebben weer
een leuke korting bedongen. De
tripprijs komt nu op: €3625,-pp.
Meld je snel aan: info@4DIVERS.nl .
Er zijn nog slechts 2 plaatsen beschikbaar! VOL=VOL!
https://sirenfleet.com/liveaboards/palau-siren/

Duikmedische keuring
Elke eerste vrijdag van de on-even maand is de duikarts (tevens duikinstructeur) bij ons in de winkel
aanwezig voor het up-daten van je medische status. Eerstvolgende keuringsdatum: 2 november. Kosten €
60,-. Wel vooraf aanmelden via onze website: www.4DIVERS.nl

DiveInity:
DiveInity is een duikgroep zonder lidmaatschap voor en door duikers met activiteiten het gehele jaar door.
Deze duik-community communiceert via Facebook en Whatsapp. Er zijn georganiseerde "evenementen"
maar ook individuele duik gerelateerde initiatieven in de vorm van "buddy gezocht" kunnen worden gedeeld
via deze community. Niet alleen duiken, maar soms ook andere activiteiten samen doen, waarbij het duiken
als hobby, als onze passie ons met elkaar verbindt. Bijvoorbeeld: Mountainbiken of een bezoekje aan het
Omniversum.
Indien je meer over ons wilt weten, kijk op onze facebook pagina:
https://www.facebook.com/DiveInity4divers/
LIKE deze pagina en je wordt automatisch op de hoogte gehouden.

Interessante WORKSHOP / Lezingen / Data om in je agenda te zetten:

Fabrieksbezoek APEKS
Bij voldoende belangstelling willen we dinsdag 27
november de fabriek van Apeks in Blackburn bezoeken.
Geef je op via info@4DIVERS.nl. Indicatie kosten:
ticket Liverpool v.v. Easyjet nu rond €56,- (zelf boeken)
Overige kosten: €65,-. Gelimiteerd aantal deelnemers!

27 Januari 2019 - Start NAUI Intro to TEC/ Total Control
De naam voor deze opleiding is eigenlijk verkeerd gekozen. Er zou moeten staan “Total Control”. Deze
ietwat arrogante naam staat voor een zeer intensieve opleiding waarbij:
✓ trimmen,
✓ je positie in het water,
✓ achteruitzwemmen,
✓ draaien op de plek,
✓ vin-, lijn- en stagetechnieken centraal staan.
Je zult merken dat na het met goed gevolg afronden van deze
opleiding, je een solide basis hebt voor alle daar op volgende
opleidingen. Of dat nu fotografie-, wrak-, trimix- of een
divemaster/instructeursopleiding is. Je wordt hier echt een betere
duiker van!
Deze opleiding is voor iedereen vanaf niveau Open-Water /
Scuba Diver toegankelijk, het maakt ook niet uit of je nu met een
enkele fles of al met een dubbelset duikt.
De kosten bedragen €525,-.
Inhoud opleiding:
✓ 3 x theorie-sessie,
✓ 4 x zwembad- sessie
✓ 7 buitenwatersessies.
We beginnen met een theoriesessie waarbij de volledige
uitrusting wordt doorgenomen. Daarna het zwembad in waar de skills geoefend worden. Een AANRADER
voor hen die ECHT willen leren duiken, doorbijters zijn en streven naar TOTALE CONTROLE en
beheersing onderwater. Bel of email indien meer info is gewenst (gelimiteerde groepsgrootte). Start datum:
Zondag 27 Januari. Kijk voor overige cursusdata: www.4DIVERS.nl - menu: [Opleidingen] / [NAUI TEC] /
[Intro to Tec] / Planning.

APEKS workshops
✓ Workshop-1: 15 en 22 Februari
✓ Workshop-2: 1 en 8 maart
Inmiddels een jaarlijks terugkerend en goed bezochte workshop. De eerste sessie is al zo goed als
vol. Dit jaar weer op de vrijdagavond gepland. Een must voor iedereen die exact wil weten hoe zijn
APEKS ademautomaat werkt. We plannen 2 workshops (elk van 2 avonden). Op de eerste avond
haal je zelf zowel de eerste- als tweede trap tot op de laatste o-ring uit elkaar. De tweede avond
gaan we de sets weer in elkaar zetten. (wij regelen het ontkalken en ultrasoon reinigen van de
onderdelen). Oftewel een volledige servicebeurt voor je automatenset (eerste en tweede trap) maar
nu onder begeleiding. Je mag je eigen APEKS set (max. 2x eerste en 2x tweede trap) hiervoor
meenemen. Aanmelden via de website, kosten: €75,- (excl. gebruikte materialen)

DUIKVAKER Expo Houten 2 en 3 Februari:
Natuurlijk zijn ook wij weer aanwezig op de Duikvaker, Expo in Houten.
We willen in 2019 weer een video-wall realiseren met behulp van jullie
bijdrage in fotomateriaal. Stuur je fotomateriaal met Santi-kleding naar:
info@4DIVERS.nl
Prijs is €13,50 online. De promocode maken we tzt bekend via de
website. Hiermee krijg je 20% korting op de toegangsprijs. (alleen online met
korting te bestellen). Hou de website - https://www.duikvaker.nl/ - in de gaten,
want ‘early bird’ betalen slechts € 10,- voor een toegangskaartje. PS: Prijzen
gebaseerd op 2018.
.

5 en 12 februari: Opleiding: Gas Blenden
Voor hen die zelf op een veilige manier een Nitrox of Trimix mengsel op een veilige manier willen vullen
dan wel meer willen weten over duikgassen. Het zijn 2 dinsdagavonden, start 19:30 uur. Kosten €125,(incl. brevet). Opgeven via email info@4DIVERS.nl
19 Februari - Workshop droogpak repair
Hoe vind je een lek in je droogpak, hoe vervang je zelf een pols- of nek seals en nog meer onderwerpen
komen aan bod tijdens deze avond. Oftewel een workshop voor ieder droogpak-duiker die niet meer voor
onverwachte problemen wil komen te staan welke hij/zij niet zelf kan oplossen! Gezien de ruime
belangstelling bij eerdere workshops, kan er evt. nog een extra avond worden geprikt. Kosten €45,-.
18 maart - Nitrox opleiding
Als je veiliger wilt duiken, langere bodemtijden mogelijk wilt maken of gewoon zin hebt in een nieuwe
uitdaging, kan je je opgeven voor de Nitrox opleiding. Het kost je slechts één maandagavond. Een leuke en
leerzame opleiding waar je veel plezier van zult hebben, vooral tijdens bijv. een liveaboard of een
buitenlandse duikvakantie. Aanmelden voor iedereen vanaf Open-Water. Kosten € 99,- Opgeven via email
info@4DIVERS.nl
30 juni – Santi Demodag
Op zondag 30 juni wordt er weer een Santi demodag georganiseerd. Er is dan weer gelegenheid om Santi
onderpakken en droogpakken te bekijken, passen en ervaren. Ook deze keer weer op: Strandpark SlijkEwijk, Valburgsestraat 45. Aanmelden via email: info@azimut.euipment

8 September tot 15 september 2019 - Kroatië
De jaarlijks terugkerende duiktrip naar Kroatië: 6 dagen duiken naar mooie
wrakken hoofdzakelijk aan de oostkust van Istrië met als uitgangsbasis
Krnica. Hiervoor geldt: vroegtijdig aanmelden. Deze trip is alleen
toegankelijk voor Trimix gebrevetteerde duikers. Kosten bedragen
ongeveer €200 - € 250,- (pppd), voor gebruik van de boot en de gassen.
Laat ons per email weten of je interesse hebt mee te gaan;
info@4DIVERS.nl
Aanrader voor als je gaat duiken in Kroatië voor optimale voorbereiding.
De voorpret is zeker zo leuk als de uiteindelijke duik ☺ Het boek kost €
50,-

29 september – Santi Demodag
Op zondag 29 september wordt er weer een Santi demodag
georganiseerd. Er is dan weer gelegenheid om Santi onderpakken
en droogpakken te bekijken, passen en ervaren op Zandeiland 4,
Vinkeveen, vanaf 10 uur. Aanmelden via email:
info@azimut.equipment

SERVICE CENTER:
Voor onderhoud aan je scooter/droogpak/automatenset/trimvest of het keuren van je fles etc. kan je ook bij
ons terecht. We hebben bijv. nette staffels op moment dat je met meerdere (vereniging/vrienden groep) je
automatensets bij ons laat onderhouden. Enkele voorbeelden: onderhoud Tec set (1e en 2e trap) vanaf €
48,-. Onderhoud standaard set vanaf € 97,50. (1e + 2e trap, octopus, inflatorslang, manometer/console) Kijk
op onze website voor meer informatie en naar onze prijsstelling: www.4divers.nl -> [menu] [Onderhoud]

