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AQUA LOVE  workshops 
Wat is een Aqua Love workshop? 

Een Aqua Love workshop bestaat uit een klein gedeelte theorie aan de waterkant, gevolgd 
door een praktijkgedeelte. Je kunt zo kennismaken met een voor jou nieuw onderwerp op 

gebied van duiken. Dit omdat je het leuk vind om af en toe iets nieuws te leren, of je vind een 

specialty misschien iets te veel gedoe.  
 

Tijdens de workshop van jou keuze, krijg je alleen de noodzakelijke theorie van dat onderwerp om de duik goed en 
veilig te kunnen maken. Bij een workshop ga je maar één duik maken, dit in tegenstelling tot bv. een specialty.  

 
Er zijn zelfs workshops zonder een duik te volgen zoals onderhoud van je eigen duikspullen en sommige duren iets 

langer zoals leren snorkelen. Een workshop duurt meestal een halve dag en kosten relatief maar weinig. 
Meerdere workshops volgen of er een extra duik aan vastplakken kan ook, bij ons kun je ook overnachten. 

 
Bij Aqua Love is er keuze uit vele workshops en er komen er steeds meer bij. Wil je je aanmelden of meer weten 

over een van de onderstaande workshops? Stuur gerust even een mailtje met je vraag naar info@aqualove.nl en ik 
stuur je de gevraagde informatie toe. Check out de workshop aanbiedingen op onze site www.aqualove.nl  
 
 

                
 
 
 
Prijzen zijn op basis van 2 cursisten en met gebruik van eigen duikuitrusting. 
Materiaal voor de workshop is inclusief, uitgezonderd droogpak, deze valt onder eigen duikuitrusting. 
Bij privé cursus wordt als extra toeslag een buddyduik gerekend.  
Workshops zijn inclusief brevetpas en/of logboekblad, als extra is een deelnemerscertificaat verkrijgbaar. 

  

mailto:info@aqualove.nl
http://www.aqualove.nl/
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Worpshops op alfabet 

1. Airbag liften 50 € 

2. Archeologie duik  50 € 

3. Clubduik / -weekend organiseren 45 € $ 

4. Diepduik  60 € + 

5. Driftduik  60 € + 

6. Droogpak duikvaardigheden  45 € 

7. Duik met vrije activiteit  45 € + 

8. Duikplaats inrichten en beheersen 45 € $ 

9. Eco of schoonmaak duik  45 € 

10. Film maken 45 €  $ 

11. Fotografie analoog 75 €  + 

12. Fotografie digitaal / Actioncam 75 €  + 

13. IJsduiken   65 €  2 

14. Introductieduik in het buitenwater vanaf 45 € pp 

15. Lucht ringen blazen 45 € 

16. Materiaal onderhoud van je eigen uitrusting  55 € $ 

17. Nachtduiken  45 € 

18. Natuurlijk navigeren   45 € 

19. Navigeren met kompas   45 € 

20. Navigeren met sextant 45 € 

21. Navigeren tijdens nachtduiken   45 € 

22. Noodassistentieplan maken 45 € $ 

23. Omgeving Oriëntatieduik, gidsduik, buddyduik 25 € 

24. Onderwaterkaart maken 45 € 

25. Opfrisduik  45 €  & 

26. Opsporen en bergen  45 € 

27. Portable airlift gebruiken  75 € 

28. Rescue vaardigheden herhaling  50 € 

29. Scooter gebruiken  60 € 

30. Seinlijnduiken 45 €  2 

31. SMB leren gebruiken 45 € 

32. Snorkelduik met scooter DPV 60 €     

33. Snorkelen leren in het buitenwater 45 € 

34. Solo duiken 45 € 

35. Uittrim vaardigheden  45 € 

36. Video analoog 75 €  + 

37. Video digitaal 75 €  + 

38. Vin technieken  45 € 

39. Vis herkenning 45 € 

40. Volgelaatsmaskerduik  60 € 

41. Wrakduik  60 € + 

42. Zelfredding onderwater 45 € 

43. OW metaal detector 60€ 

44. Duikdag Hemmoor 75 € 

 
*  - Prijs is afhankelijk van de wensen en de cursusinvulling. 
+ -  Eventueel extra bijkomende kosten zoals materiaalhuur bij derden, locatie 
etc. 
#  - Prijs is afhankelijk waar de workshop wordt gehouden.  
&  - Tijd niet gedoken?, jij kunt bepalen wat je graag wilt  herhalen om op te 
frissen.  
$  - Zonder duik. 
2  - Minimaal aantal deelnemers. 


