Nieuwsbrief maart 2010
Op de Duikbeurs in Houten is de nieuwe Underwater
Introduction card geïntroduceerd
Bij veel duikcentra’s, scholen of verenigingen worden certificaten
Afgegeven, welke in de kast verdwijnen.
Deze nieuwe kaart wordt afgegeven aan personen die een
introductie hebben gedaan, aan de achter zijde wordt met een
permanent marker de datum en de naam ingevuld.
Dit nieuwe credit card model wordt meestal in de portemonnee
gedaan en wordt aan personen getoond, kijk ik heb gedoken.
Deze kaart blijkt een succes te zijn, inmiddels hebben wij al meer
dan 600 van deze kaarten verkocht.
Voor instructeur, duikcentra’s of verenigingen heeft IDD een speciale
prijs voor deze nieuwe kaarten
Voor meer informatie kunt u mailen naar pde@iddworld.com

Voor de IDD Advanced en Rescue opleiding hebben wij nieuwe
brevetkaarten.
Bij brevertering van Advanced of Rescue opleidingen zullen nu de nieuwe brevetkaarten worden
gemaakt en naar student, instructeur of duikcentra’s worden gestuurd.
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Dolphin Ranger
Ook voor de jeugd hebben wij nieuwe brevetkaarten
laten maken
De Tuimelaar, Beluga en de Orca zijn in een nieuw
jasje gestoken en worden nu gemaakt bij het
aanvragen van een Dolphin Ranger brevet.
De Dolphin Ranger oriëntatie en duikcursus zal vanaf 7 jaar kunnen
worden gegeven.
Over de nieuwe Standaards en Procedures van Oriëntatie,
Tuimelaar, Beluga en Orca zal u nog nader worden geïnformeerd.

Nieuwe prijzen voor de brevertering voor de Ocean Explorer brevet
De Ocean Explorer kan worden gegeven aan personen die een uitgebreide introductie willen.
en misschien een introductieduik op hun vakantie willen maken.
Aanbieding voor bedrijven die met hun personeel een introductie duik willen maken.
Een brevet voor een snuffelopleiding (misschien willen ze later toch doorgaan).
Door de komst van dit brevet zijn de instructeurs in staat om personen, die niet gelijk een volledige
opleiding willen volgen, toch iets mee te geven van wat ze met het duiken hebben gedaan.
Dit brevet is slechts 1 jaar geldig, een instructeur moet deze introductie geven, minimale leeftijd is
12 jaar en de maximale diepte is 12 meter.
Een gebrevetteerde Ocean Explorer mag alleen duiken met een gebrevetteerde Divemaster of hoger
in een actieve status.
Op dit moment zijn de Ocean Explorer Licence bij ons
binnen en kunnen vanaf nu worden besteld.
Het bestelnummer is OE 31002
Voor meer informatie over de prijzen kunt u
mailen naar pde@iddworld.com
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