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Duikteam Amphora is een kleine gezellige club waar u
kennis kunt maken met alle aspecten van het sportduiken.
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Bij duikteam Amphora kunt u:
• Een volledige duikcursus volgen tot sportduiker
• Deelnemen aan twee (gratis) introductie lessen
• Werken aan het halen van uw brevetten waarmee u
straks samen met uw buddy zelfstandig kan gaan
duiken, in Nederland en in het buitenland
• Werken aan speciale vaardigheden zoals
onderwaterfotografie of onderwater oriëntatie
• Uw kennis van het duiken bijspijkeren
• Trainen en werken aan uw conditie in ons zwembad
• Duiken in zoet en zoutwater in en buiten Nederland
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Heeft u interesse meldt u dan aan bij duikteam Amphora
via www.duikteamamphora.nl of bel 020 6683674 of 023
5612436
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Duikteam Amphora heeft zijn basis in zwembad de
Meerkamp in Amstelveen en maakt gebruik van het grote
bad op de maandagavond van 22-23 uur, een laat maar
gezellig uurtje.
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