
   

Het is hier genieten in Brabant! Van al die mooi plekjes de bossen en het bourgondische leven de 

vriendelijke mensen. Wat een geweldige manier om je 

vakantie hier te vieren!  

Maar waar nog niet iedereen van op de hoogte is.. het 

geweldige mooie onderwaterleven hier in Brabant! 

Denk eens aan de snoeken, snoek baarzen Karpers Paling  

voorn kreeften en nog veel meer. Deze duikplaatsen vind je 

vaak binnen 10 minuten van je eigen huis.  

Stel je voor dat je ieder weekend of na het werk heb je het 

vakantie gevoel krijgt, wanneer je een duik gaat maken!?  

Weliswaar een mini vakantie maar duiken is goed voor je algehele conditie en vooral gezellig met 

vrienden familie en kennissen of collega’s.  

Dus laat je door ons mee voeren in het onderwater 

avontuur, stel je voor, ongerepte natuur, wrakken bezoeken 

uit de geschiedenis en duizenden mooi gekleurde vissen 

waar jij je zomaar tussen zou kunt begeven.  

Dit is allemaal te zien in Nederland en op een afstand van 10 

minuten tot een uurtje reizen.                                               

Wacht niet langer, schrijf je vandaag nog in, duiken is fantastisch! De onderwaterwereld wacht op 

je!! 

Waar kun je ons vinden? 

Waterman Dive Center Tilburg                              Waterman Dive Center Drunen 

Kapitein Rondairestraat 12                                                     Sportlaan 14 zwembad “t Run” 

5015 BC Tilburg                                                                         5151 RK Drunen 

013 535 68 19                                                                            013 535 68 19 

info@watermandivecenter.com                                            info@watermandivecenter.com 

Hoe!? Meld je aan op info@watermandivecenter.com of even bellen 013 535 68 19 

Kijk op onze web-site voor alle mogelijkheden WatermanDiveCenter.com 



 

Leren Duiken 

Leren duiken is een geweldig leuke en leerzame bezigheid en eenmaal gestart met een opleiding gaat 

de ervaring opbouw zeer snel hierdoor wordt het ook steeds leuker! 

Wat zijn jouw mogelijkheden?  

Ervaar de vrijheid van het duiken. 

Maak een introductieduik en ervaar deze vrijheid zelf onder water. En beleef het 

avontuur! Wil jij ervaren hoe het is om te duiken? Maak een Introductieduik in het 

zwembad of confined buitenwater en ervaar hoe leuk het is om onder water te ademen, 

gewichtsloos te bewegen en te zweven.                                                                                                                                 

Laat je mee voeren in het avontuur onderwater. Stel je voor, ongerepte natuur, wrakken 

bezoeken uit de geschiedenis en duizenden mooi gekleurde vissen waar jij je zomaar tussen 

zou kunnen begeven. Dit zou voor jou een ongekende vrijheid kunnen betekenen!  

Met deze cursus legt je de basis van je duikavontuur. 

Tijdens deze cursus leer je hoe leuk het is om onder water te ademen en gewichtsloos te 

bewegen en te zweven.Het omgaan met de duikuitrusting, duiken in verschillende 

omgevingen het kiezen van de beste duikuitrusting, en nog veel en veel meer. Je wordt 

compleet getraind in diverse vaardigheden en je raakt vertrouwd met ademen en bewegen 

onder water.Deze cursus bestaat uit 4 theorie lessen 6 confined/zwembad lessen en diverse 

buitenwater trainingen. 

 

Met je Snorkel Diver Brevet haal je meer uit je snorkel duiken. In deze cursus leer je wat de 

juiste snorkel materialen zijn en hoe je deze hoort te gebruiken. Door de technieken die je 

hebt geleerd tijdens deze cursus. Door verder te trainen zal je versteld staan wat de 

mogelijkheden zijn. Uiteraard staat de veiligheid en verantwoordelijkheid om te gaan met 

de natuur die centraal staat in deze cursus. 

 

Dolphin Rangers Kinder Duiken 

Leren duiken voor kinderen. Kinderen leren duiken spelenderwijs duiken onder leiding van 

speciaal opgeleide instructeurs in een zeer veilige omgeving van het zwembad of beschut 

buiten water. Met een zwembad diepte van 1,5 tot 1,9 meter. Kinder leren met duiken 

veelmeer dan uitsluiten onderwater zijn.Ouder met kind duiken is ook een van de vele 

mogelijkheden. Kinder feestjes zijn ook mogelijk min 6 deelnemers. 


