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Leer echt duiken !  
Meld je aan bij: 

Gratis proefduik 
maken? 

Dat kan ! 

Neem even contact met ons op 
voor een afspraak.

De missie is gezellig en veilig duiken, de 
slogan “Diving the planet” zegt eigenlijk wel 
genoeg. Gedegen opleidingen door zeer 
ervaren instructeurs volgens de laatste 
standaarden van de NOB.  

We zijn een familievereniging waarbij we 

tot 30% korting geven op de contributie aan 
familieleden. De leeftijdsopbouw van de 
leden loopt van 10 tot 64 jaar.  

De contributie voor senior leden (>18 jaar) 

is €75,— per half jaar, instructeurs en junior-

leden betalen datzelfde bedrag per jaar.  

Hiervoor organiseren we opleidingen,      
trainingen,  lezingen, diverse evenementen 
en betalen we je lidmaatschapskosten van 
de NOB. 

“Diving the Planet’’ O N D E R W A T E R S P O R T  
V E R E N I G I N G  
C Y A N A  

O W S V  C Y A N A  



Duiken i s  fascinerend!  
Vraag jij je ook wel eens af  hoe mooi de wereld er on-
derwater uitziet?  Hoe het zou zijn om tussen kleurrijke, 

nieuwsgierige vissen door te zwemmen?  

Welke bijzondere planten 
op de bodem van de zee 
leven? Hoe het voelt om 
onderwater te kunnen 
ademen? Dan is duiken 

wellicht iets voor jou! 

Duiken kan iedereen!  
Leren duiken is niet moeilijk, er zijn alleen een paar 

dingen die je moet weten en oefenen.  

Een duikopleiding is dan 
ook de eerste stap naar 
een ontspannende en 
tegelijkertijd avontuur-
lijke hobby; daarna kun  
je zelfstandig en veilig    
duiken, en begint je   

duikersleven pas ècht!

Duiken kan ook dichtbi j  huis !  
Om te leren duiken hoef je overigens niet persé naar 

tropische landen af te reizen, het kan ook in Nederland! 

Denk bijvoorbeeld aan de 
Noordzee, maar ook aan 
de Oosterschelde of het 
Grevelingenmeer. 
Zeeland is zelfs één van 
de populairste duikgebie-

den van West-Europa! 

Wellicht komt dit als een verrassing, maar alle foto’s 
die op deze pagina staan, 
zijn in Nederlands water  
gemaakt door leden van 

Cyana. 

Cyana i s  l id  van de NOB 
Cyana is aangesloten bij de Nederlandse Onder-
watersport Bond (NOB), de bond voor alle duikers 

in Nederland.  De oplei-
dingen die wij geven 
zijn door de NOB ont-
wikkeld en het product 
van voortdurende ver-

nieuwing van lesmethoden en -middelen. Je kiest 
bij Cyana dus niet alleen voor een prettige duikop-

leiding, maar ook voor kwaliteit! 

Duikopleidingen bi j  Cyana 
De NOB kent verschillende 
duikopleidingen; de 1*-2*-en 
3*-opleiding. Daarnaast is er 
nog een 4*-duikbrevet, waar 
geen opleiding aan verbonden 
is. Voor duikers tussen de 8 en 
14 jaar oud heeft de NOB bo-
vendien een speciale jeugd-

opleiding, ScubaDoe.  

Ook zijn er diverse specialisaties ontwikkeld, die 
de duiksport nóg boeiender maken. Voorbeelden 
hiervan zijn onderwaterfotografie, ijsduiken, wrak-
duiken en onderwaterbiologie. Aangezien de NOB 
is aangesloten bij wereldduikfederatie CMAS,
ontvang je na afsluiting van NOB-duikopleidingen 

een internationaal erkend  duikbrevet.

Voordelen 
De leden van Cyana zijn automatisch ook lid    
van de bond. Dit biedt duikers een aantal interes-
sante voordelen! Zo krijgt ieder lid bijvoorbeeld 
tien keer per jaar het prachtige magazine 
‘Onderwatersport’ toegestuurd. Daarnaast      
hebben leden een collectieve ongevallen– en 
aansprakelijkheidsverzekering, toegespitst op de 
duiksport. Bovendien krijg je via de NOB regelma-
tig korting op duik gerelateerde producten. Een 

voorbeeld is gratis toegang tot duikspotter. 

Zwembadtrainingen 
Cyana is gevestigd in Boxtel, we hebben leden uit 
de verre omtrek. De zwembadtrainingen doen we 
in ’Het Dommelbad’  in Boxtel.        
Dit moderne nieuwe zwembad is 
chloorvrij, ruim en 3,8 meter diep. 
De beheerder van het zwembad is 

‘Optisport’. 

Cyana-leden liggen drie soms vier maal per maand 
van oktober tot mei in dit zwembad. De eerste 
zaterdag van de maand ondersteunen we het 
discozwemmen. De tweede en vierde ( soms vijfde) 
zaterdagavond van de maand trainen we altijd met 
perslucht van 19:00 tot 20:00 uur, een mooie tijd 
voor onze juniorleden en dusdanig vroeg dat je na 
de training nog naar familie of een feestje kunt. De 
trainingen zijn gezellig en natuurlijk leerzaam, ook
voor gevorderde duikers. De opkomst is altijd 

hoog.  

In de zomermaanden duiken en oefenen we vaak 

op woensdagavond, zaterdag- en zondagochtend.  
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