Moye Keene 88
4791 BH Klundert
Tel: +31 (0) 168-404973
Fax: +31 (0) 168-404973
E-mail: duiken@duikschoolbrabant.nl

DUIKOPLEIDING ZEELAND
De buitenwaterduiken, behorende bij de duikopleidingen, vinden, in principe,
plaats in Zeeland en om precies te zijn in de Grevelingen. Voor de gevorderden
zijn de buitenwaterduiken ook in de Oosterschelde.
De evt. noodzakelijke overnachtingen en de voeding tijdens de cursus in
Zeeland is een verantwoording van de cursist zelf.
Duikschool Brabant is natuurlijk bereid evt. daarin te bemiddelen.
Aangeraden wordt om warme kleding en/of regenkleding mee te nemen naar
Zeeland. Een muts is een must. Laat in ieder geval thuis weten waar je te
bereiken bent.
DUIKCENTRUM "DE GREVELINGEN".
Elkerzeeseweg 34
4322 NB Scharendijke
Tel. 0111 - 671500.

PROGRAMMA OPEN WATER DIVER-BUITENWATERDUIKEN
Eerste dag;
10.00 uur

Verzamelen Duikcentrum "De Grevelingen".
Praatje vooraf, uitleg duikprogramma.
Uitgifte duikpak, buitenwatervliezen etc.
Controle duikmaterieel.

11.30 uur

Verplaatsen naar de eerste duikstek.
Oriëntatie duikstek, indelen buddyparen, gereedmaken
duikuitrusting, aankleden.
Te water gaan, controle drijfvermogen.

Eerste duik
Evaluatie eerste duik. Korte pauze, tijd voor de eerste sterke
verhalen. Evt. flessen vullen.
Uitleg tweede duik, indelen buddyparen.

Tweede duik
Evaluatie tweede duik, omkleden en inladen duikmaterieel.
15.30 uur

Retour camping/duikwinkel "De Grevelingen".
Spoelen, onderhoud en opbergen duikmaterieel, flessen vullen.
Evaluatie eerste dag, daarna vrij in beweging.
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Tweede dag;
10.00 uur

Verzamelen en inladen duikmaterieel.
Verplaatsen naar de tweede duikstek.
Oriëntatie duikstek, indelen buddyparen, omkleden en uitleg duik 3

Vierde duik
Evaluatie duik 4 en evt. duik 3, korte pauze, flessen vullen, uitleg
duik 5.

Vijfde duik
Evaluatie duik 5, omkleden en inpakken duikmaterieel.
Retour camping/duikwinkel "De Grevelingen".
Spoelen, onderhoud en inleveren/opbergen duikmaterieel, evt.
opruimen andere zaken.
16.00 uur

Evaluatie Open Water Diver-cursus en algehele gang van zaken,
Diploma-uitreiking.
Naar huis.
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