
 

  

                                                      
                        Duikteam de Bevers 

Duikteam de Bevers is een vereniging waar duikplezier 

en gezelligheid voorop staat. Op vrijdagavond 20u30 

hebben we onze trainingsavond in het Erica 

Terpstrabad, Kwakkenbergweg 25 te Nijmegen. 

Voorafgaand aan de training kun je (gratis) je duikfles 

laten vullen bij onze compressor in het zwembad. 

Voor duikafspraken gebruiken wij o.a. een handige 

groepsapp.  

Verder organiseert de club gedurende het jaar allerlei 

activiteiten: een Nieuwjaarsduik in de Groene 

Heuvels, duiken in de regio, Zeeland-weekenden, 

lezingen, dia- en videoavonden, BBQ’s, etc. 

 

Opleiding              

Duikteam de Bevers verzorgt al 47 jaar 

duikopleidingen die worden erkend door de 

Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB, 

http://www.onderwatersport.org) en de wereldwijde 

duikbond CMAS. Alle opleidingen (éénsters t/m 

viersters) zijn modulair opgebouwd. Nadat je een 

bepaald onderdeel van de theorie of praktijk onder de 

knie hebt, doe je een toets. Wanneer je de toets met 

goed gevolg aflegt, wordt de module afgetekend in je 

logboek. Na verloop van tijd heb je alle modules die 

benodigd zijn voor een brevet. Op deze manier krijg je 

een opleiding op maat, omdat de instructeurs 

rekening houden met je sterke en mindere sterke 

punten en de tijd die je zelf nodig hebt. Een ander 

voordeel is dat je niet alle modules als een examen op 

één dag hoeft af te leggen. 

 

De opleiding voor het éénsters brevet duurt 

ongeveer vijf tot zeven weken. Tijdens de éénsters 

opleiding stelt de club trimvest, fles en automaat ter 

beschikking. De basisuitrusting (bril, snorkel, vinnen 

en lood en loodgordel) dien je voor aanvang van de 

cursus zelf aan te schaffen/lenen/huren. De 

zwembadtrainingen zijn op vrijdagavond in het Erica 

Terpstrabad te Nijmegen, van 20:30 uur tot 21:30 

uur.  

 

Duikteam de Bevers                                                  www.debevers.nl                                      duikteamdebevers@gmail.com 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat kost het? 

Beginnende duikers: Voor de eerste zes maanden 

betaal je eenmalig een vast bedrag van € 350. Dit 

bedrag is de eerste 6 maanden contributie voor de 

Bevers, het inschrijfgeld  voor de NOB (incl. 

verzekering), de opleiding, het lesboek en de 

administratie kosten. Na zes maanden betaal je de 

jaarlijkse/maandelijkse contributie via een 

automatische overschrijving of acceptgiro. 

Mensen met duikervaring: Het lidmaatschap van de 

Bevers kost € 15 per maand of € 175 per jaar (inclusief 

NOB lidmaatschap, exclusief eventuele inschrijving en 

inschaling bij de NOB). 

 

 

   

Conclusie              

Bij duikteam de Bevers kun je een gedegen duik-

opleiding op maat volgen met daarbij de volgende 

voordelen: 

• gratis vervolgopleidingen (éénsters t/m viersters) 

• gratis toegang tot zwembad tijden trainingsuren 

• gratis je duikfles vullen (zo vaak je wilt) 

• de Bevers clubblad: de Bullet 

• het NOB magazine “Onderwatersport” 

• gezellige clubavonden en evenementen 

 

We nodigen je van harte uit om eens mee te zwemmen 

in het Erica Terpstrabad.  

Voor meer informatie kun je contact opnemen met het 

secretariaat. We hopen je snel te ontmoeten. 

Email: duikteamdebevers@gmail.com 

Internet: www.debevers.nl 
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