
 

Divingteam / Divingschool A.d.i.o.s. is een non-profit 
vereniging, opgericht 19 oktober 1993 met als doel 
het bedrijven van de onderwatersport en het geven 
van opleidingen, voor een betaalbare prijs in een 
gezellige vriendenclub.  

 

Waarom kiezen voor A.d.i.o.s. ? 

Naast natuurlijk veiligheid staat het amicale, de 
ongedwongen en sociale onderlinge band, centraal 
binnen onze vereniging. 

 

Voor u betekent dit: 

• maximale aandacht voor individuele behoeften; 

• prestatie is ondergeschikt; 

• teamgeest staat voorop; 

• het volgen van een opleiding in uw eigen tempo; 

• wereldwijd erkend duikbrevet; 

• gratis gebruik van alle benodigde lesmaterialen; 

• trainen binnen in een enthousiaste en 
professionele groep; 

• mogelijkheid tot het volgen van alle internationaal 
erkende duikopleidingen: 
- Open Water Diver (1* duiker); 
- Advanced Open Water Diver (2* duiker); 
- Dive Master (3* duiker); 
- Master Scuba Diver (4* duikbrevet); 

• begeleiding door gekwalificeerde Instructeurs  
en gekwalificeerde “Instructeur Trainers”; 

• mogelijkheid om na het succesvol afronden van 
een duikopleiding het volgen van één of meer  
“in eigen huis gedoceerde” zogenaamde 
specialisaties. 
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Amicaal duiken is ons streven 
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www.diveadios.nl  

A.d.i.o.s.: ook het adres voor Scuba4u ! 

 

 

 

 

 

Tienduizenden, misschien wel honderdduizenden 
Nederlanders gaan regelmatig onder water om te 

genieten van de fascinerende onderwaterwereld. Veel 
van die duikers doen dat alleen maar als ze op 

vakantie zijn. Voor die groep is Scuba4u bedoeld: 
informatie, ondersteuning, voordelen én de 

mogelijkheid tot het volgen van een opfristraining. 
Ook A.d.i.o.s. verzorgt deze opfristrainingen. 

Meer informatie via onderstaande gegevens, 
www.scuba4u.nl of www.diveadios.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderwatersportvereniging Schinnen “A.d.i.o.s.“ 
 

secretariaat: 
Jos Luijten - Koolenstraat 8 - 6165 XS Geleen 

telefoon: +31(0)6.1137.1806 
e-mail: secretariaat@diveadios.nl 

 
 

uitgave: december 2015          NB: fouten voorbehouden 

 



 
 
 
 

Duikopleidingskosten 

Vanzelfsprekend brengt het volgen van een duik-
opleiding en/of specialisaties kosten met zich mee. In 
het schema (als apart inlegvel in deze folder) vindt u een 
indicatie van deze kosten, alsook een totaaloverzicht 
van lidmaatschapskosten incl. duikopleidingskosten.  
 
Voor meer inlichtingen of aanmelding voor een 
opleiding: +31(0)6.1137.1806 of via 
secretariaat@diveadios.nl  
 
 
Instructeurs / trainers DiveAdios: 

Jack Bons, NOB IT, no. 67643-3397 
Bram Krikke, NOB IT, no. 77345-3592 
Jos Luijten, NOB 2* Instr., no. 79508-4275 
 

Sportduiken 

De onderwaterwereld is een onbegrensde ruimte 
voor spannende ontdekkingstochten. Het heeft iets 
paradijselijks, omdat je er als duiker dieren 
tegenkomt, die niet voor je op de vlucht slaan. 

Duiken geeft je een geweldig vrijheidsgevoel, 
gewichtloos door het water zweven is een kick. 

Duiken is een passie ! 

Wie er eenmaal aan verslingerd is raakt het nooit 
meer kwijt. 

Het is een verslaving ! 

 

Activiteiten  

Binnenwater-trainingen: 
• van september t/m mei: iedere donderdag van 

20:15 - 21:15 uur in het zwembad van 
Otterveurdt, Gravin von Schönbornlaan2,  
6433 AZ te Hoensbroek. 

 
Buitenwater-duiken: 
• van oktober t/m april, voor de droogpak-duikers: 

1x per maand; 
• vanaf mei t/m september: elk weekend, en 

daarnaast 2x per jaar naar Zeeland; 
• voor de gevorderden: 2x per jaar Noordzee 

(Wrakduiken); 
• voor de Technical Divers: TX20/25 

(Wrakduiken). 
 
 
Heb je zin om eens te komen kijken ? 

Kom dan eens langs op de dinsdagavond wanneer 
wij in het binnenwater trainen (zie Binnenwater-
trainingen hierboven of onze website: 
www.diveadios.nl ). 

 

Gratis 2 proeflessen ! 

 

Tot ziens ! 

Duikopleidingen 

De duiksport is momenteel een veilige sport te 
noemen, dankzij de geavanceerde apparatuur en de 
behorende opleidingen die eraan voorafgaan. 

Maar: zo’n opleiding is wel een vereiste ! 

 

A.d.i.o.s. is als vereniging aangesloten bij de 
Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB), welke 
wederom is aangesloten bij de Confédération Mondiale 
des Activités Subaquatiques (CMAS) en het Nederlands 
Olympisch Comité * de Nederlandse Sport Federatie 
(NOC*NSF). 

 

 

 

 

 

Leden van A.d.i.o.s. kunnen lid worden van de NOB. 
De NOB-lidmaatschapskosten zijn in het kosten-
overzicht vermeld (als apart inlegvel in deze folder). 

 

Aangezien A.d.i.o.s. aangesloten is bij de NOB 
verzorgt A.d.i.o.s. de volgende wereldwijd (!) erkende 
NOB-duikopleidingen: 

• 1* duiker: “Open Water Diver” 

• 2* duiker: “Advanced Open Water Diver” 

• 3* duiker: “Divemaster” 

• 4* duikbrevet: “Master Scuba Diver 
(= 3* duiker met min. 250 gelogde 
     duiken en 6 specialties) 

 

Verder verzorgt A.d.i.o.s. diverse specialisaties, zoals: 
Decompressie-duiken, Driftduiken, Volgelaatsmasker, 
Droogpakduiken, IJsduiken, Onderwater-oriëntatie en 
Zoeken & Bergen. 


