NIEUWSBRIEF
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De Aqua Love nieuwsbrief is een informatieblad over wat er te doen is bij
ons, workshops, duikstekken, duikspullen, verhalen, leuke foto’s,
algemene nieuwtjes over de duiksport en links. Deze brief verschijnt 4 x
per jaar en je kunt deze gratis ontvangen via de mail tot wederopzegging.
mailto: info@aqualove.nl

Met in dit nummer o.a. :

Algemene informatie over:
Het duikteam.
De duikschool.

Duiken en overnachten
Duiken overig

En dan nog dit…
Diverse duik nieuwtjes en foto’s uit binnen- en buitenland. Met oa.
➢
➢

Duik- onderwaterfilms / docu’s
Duikbeurzen 1e kwartaal 2022
De Activiteitenkalender:
Wat gaan wij doen en wat is er elders te doen.
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Duikteam info:
Duikteam Aqua Love:
Iedereen met een duikbrevet kan lid worden van ons duikteam.
Gezellig samen de duiksport beoefenen is ons doel. Lidmaatschap is
gratis. Voor info bel gerust even met Peter: 06-53972827.

Website: http://aqualove.nl/duikteam
Duikschool info:
Duik workshops:
Bij ons kun je Duikworkshops volgen.
Wil je graag iets nieuws leren op duikgebied ?
Workshops duren korter en zijn goedkoper dan
specialtisaties. Je kunt meer dan 40 verschillende workshops
doen bij ons. We starten al bij 1 deelnemer?
Wij passen ons aan aan jouw wensen. Duiken doen we
wanneer jij tijd hebt, geen enkel probleem!

Website: http://aqualove.nl/duikschool
Duiken & overnachten:
Heb je een brevet en je wilt graag met een paar vrienden op een paar leuke locaties hier in
de buurt gaan duiken? Dat kan! We hebben meerdere leuke duiklocaties in de omgeving.
Bij ons kun je ook overnachten, We hebben slaapaccommodatie van 1 tot 10 personen.
Overnachten op basis van Bed & Breakfast kost vanaf 35€ pp pn.
Je bent alleen en je hebt geen buddy, kom gerust ik duik met je mee.
Vraag onze flyer over “Duiken & overnachten”met alle informatie hiervan.

Website: http://aqualove.nl/duiken-en-overnachten
Youtube: https://youtu.be/hitELTE417g
Duiken overig:
Duikservice: Iets verloren onderwater? Wij halen het weer naar boven
voor je. Alle info op Website: https://aqualove.nl/duikservice
Flessen vullen: Alleen op afspraak via +31 653972827: vullen tot 230
bar, 50 cent de liter. (10 literfles = 5,00)
Duikmaterialen huren: Bij ons kun je diverse duikmaterialen huren.
Duikmaterialen kopen: Kom eens langs om te kijken wat er bij ons ligt;
gebruikte en nieuwe materialen. Met o.a. pakken, vesten, automaten … of
kijk even op: https://www.marktplaats.nl/verkopers/16410735.html
Publicaties van Aqua Love:
Op www.issuu.com/houniet, vind je alle door Aqua Love gemaakte publicaties. Je vindt daar
o.a. op: omschrijvingen van een paar duikstekken hier in de buurt, Indoor duiken in de
regio, onderhoud duikspullen, duiken en overnachten bij Aqua Love en nog meer…….
Aqua Love videokanaal op YouTube:
www.youtube.com/channel/UCAIISmL9tfOKHzI3CGqfVlg

Facebookpagina: https://www.facebook.com/AQUALOVEduikcentrum/
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En dan nog dit…
Stoppen met duiken in de winterperiode maakt wel dat je het nodige
onderhoud aan je duikuitrusting doet.
Download de PDF ↓
Winteriseren-van-je-duikuitrusting_Aqua-Love_Duikinformatie.pdf (aqualove.nl)

➢

Duik- onderwaterfilms / docu’s
Naam: Diving into the unknow
Soort: Grotduiken / documentaire
Vier Finse grotduikers worden geconfronteerd met hun ergste
nachtmerrie wanneer twee van hun vrienden diep in een
onderwatergrot in Noorwegen verdrinken.
Bekijk de film:
Duiken in het onbekende Bekijk online volledige film Documentaire Mania (documentarymania.com)

Naam: The Thai rescue

Soort: documentaire Bekijk film: https://youtu.be/a4GqD0B-KjI
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Naam: Last breath
Soort: documentaire
Trailer: https://youtu.be/mSJL57Gq2OQ
Film: Last Breath (dogwoof.com)
Film: Watch Last Breath | Netflix

Naam:Puff, wonders off the reef,
Soort: documentaire
Trailer: https://youtu.be/g-MdiE7gfmY
Film: Watch Puff: Wonders of the Reef |
Netflix Official Site

Naam: Breaking surface
Soort: Speelfilm, triller
Trailer: https://youtu.be/t2f9NrZwjGI
Film: Breaking Surface - movie: watch stream online
(justwatch.com)

Naam: THE DEEP HOUSE
Soort: Horror
Trailer: https://youtu.be/VvOCLeQDXlU
Film: The Deep House (2021) - IMDb
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Duikbeurzen 1e kwartaal 2022

Voor 2022 staan natuurlijk al een aantal duikbeurzen gepland in Europa. Of ze doorgaan of
alleen virtueel worden ivm Corona beperkingen is nog de vraag.
Hieronder een aantal op een rij.

InterDive - TAUCHEN, SCHNORCHELN & REISEN (inter-dive.de)

www.salon-de-la-plongee.com

https://www.boot.de/de/Besucher/Themenwelten/Tauchen/Tauchen
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www.duikvaker.nl

Messe Tulln - Duiken (messe-tulln.at)

www.godivingshow.com

Dive Mena Expo | BOAT SHOW (boatshowdubai.com)

Heb jij ook nog iets wat je met ons wilt delen?
Stuur je verhaaltje en liefst met foto’s in naar info@aqualove.nl
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2022 Activiteitenkalender / Aktivitätskalender AQUA LOVE:
7-5-22

10.30 uur

1e Clubduik / Tauchgang

21-5-22

10.00 uur

Workshop Opfrisduik.

22-5-22

10.00 uur

28-5-22

11.00 uur

Workshop Herhaling Rescue
Diver vaardigheden.
Clubduik / Tauchgang

5-6-22
5-6-22

10.00 uur
10.00 uur

6-6-22

10.00 uur

Clubduik / Tauchgang
Workshop Onderwater
navigeren met kompas.
Workshop Mobiele Airlift

Spieksee - Instap 1.
Aanmelden voor 5-5-22
Tijd niet gedoken? Doe mee!
Aanmelden voor 14-5-22
Aanmelden voor 15-5-22
Eiland van Maurik _ Hondenstrand
Aanmelden voor 25-5-22
Duik navigatie parcours Heedersee
Aanmelden voor 29-5-22.
Aanmelden voor 1-6-22

Mee duiken? = aanmelden! uiterlijk 2 dagen van te voren.
Mit Tauchen? = Anmelden!
spätestens 2 Tage im Voraus.
 Leden krijgen nog een aparte mail over het gebeuren.
Mitglieder erhalten eine separate E-Mail über die Veranstaltung.
☺ Openbaar, ook voor niet leden, wel vooraf aanmelden via de mail.
Öffentlich, auch für Nichtmitglieder, aber registrieren Sie sich im
Voraus per E-Mail.

https://www.facebook.com/duikevenementen

