
Tel: +31 6-53972827                                www.aqualove.nl                                        info@aqualove.nl 
 

                                                                                                                                2014 Workshop portable airlift_infoblad           okt  

DUIKSCHOOL     AQUA  LOVE 
 

WORKSHOP 
 

Werken met een portable airlift onderwater 
 

Infoblad 

 

 
 
 
 

Stel je hebt een anker gevonden of een archeologische vondst. Deze ligt onder een dikke 

laag zand of modder vast.  Dan kun je deze vondst op een snelle, gemakkelijke en veilige 

manier bloot leggen zonder te beschadigen. 

Tevens kun je een object vrij van sediment leggen, zonder veel van het zicht te 

verstoren. Maak kennis met een portable airlift voor onderwater. 
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Het doel en de inhoud van de workshop is:  

Een kennismaking met portable airlift voor gebruik onderwater. Het onder toezicht vertrouwd raken 

met de vaardigheden en technieken van het gebruik van een portable airlift in beschut water . De 
nadruk ligt op veiligheid en plezier. De workshop is op prestatie gericht en niet op tijd. De 
maximale diepte van de duik zal 12 meter zijn. 
 
Voorafgaande aan de duik wordt er theorie aan de waterkant gegeven.  Zowel het te gebruiken 
materiaal als het gebruik hiervan wordt besproken. Het gereed maken en veilig gebruik van een 

portable airlift. De duur van de workshop is ongeveer een halve dag. 
 
Doordat de workshop wordt gegeven in groepjes van maximaal 2 personen met minimaal 1 
instructeur, is persoonlijke begeleiding verzekerd.  
De datum en tijd van de workshop wordt bepaald in overleg. 
Start van een workshop kan vanaf 2 personen, bij 1 persoon i.g.v. privéopleiding. 

 
Na afloop ontvangt iedere deelnemer een Aqua Love portable airlift pasje en een logboekblaadje 
als herinnering. Indien gewenst is er ook een certificaat verkrijgbaar á 5 euro. 
 
 

Eisen voor deelname: 
 OWD / 1-sters / of gelijkwaardig brevet. 

 12 jaar of ouder en een goede gezondheid(medische verklaring) 
 
 
Aanmelden: Via het “portable airlift workshop” inschrijfformulier, verkrijgbaar via de mail: 
info@aqualove.nl , daarna ontvangt u een bevestiging met verdere informatie betreffende de 
workshop. 
 

Benodigde materialen tijdens de workshop voor de cursist: 
Complete duikuitrusting om een buitenduik te kunnen maken, met o.a. kompas, ow-leitje met 
potlood, horloge, dieptemeter, lampje. 
Overige specifieke uitrusting/benodigdheden worden verzorgd door de duikschool. 
 
Locatie: staat vermeld op de bevestiging. 

 
Betaling van het cursusgeld: bij aanmelding dient € 20,-  inschrijfgeld te worden betaald. 

Het resterende cursusgeld dient te worden voldaan bij aanvang van de workshop.  
 
Kosten workshop:  
€ 75,-   per deelnemer.  Bij privéopleiding  € 100,-    
 

Bijkomende kosten:  
Indien nodig huur duikuitrusting/flesvullingen; gelieve tijdig aan te geven.  
 

       
 

Vraag naar onze andere workshops, het is leuk om een combinatie te maken. 
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