Informatieblad
Van Cousteau tot bij jou.
Duiken is een fascinerende belevenis. Duikvereniging "Discovery Diving" staat garant voor een
groepsbeleving van sport, avontuur en natuur.
We zouden onszelf en jou in gevaar brengen en iedereen bedriegen door je na één lesuur een
duikbrevet te geven. Wij zorgen dat je een opleiding krijgt over de kennis van het duiken en we
bieden je de mogelijkheid om duikervaringen te beleven en zo achteraf echt van het duiken te
genieten. We beschikken over ervaren instructeurs en duikbuddies die je alle knepen van het vak
zowel in het zwembad als in het openwater bijbrengen. Wij bieden jou en je gezin de mogelijkheid
om een fantastische sport te ontdekken, een pak nieuwe mensen te leren kennen en onze
familiale club te ontdekken en te koesteren.

Wie kan leren duiken?
•
•
•
•

Iedereen vanaf 14 jaar tot...;
die gezond is;
die tot aan z'n buik in het water durft;
die uit zijn of haar luie zetel wil komen, kan leren duiken!

Zwembadtrainingen
Je eerste drie trainingen worden je gratis aangeboden. Voor de starters zijn er twee
oefenmomenten: In het zwembad te Hasselt, zaterdag van 19.00 tot 20.00 uur Of/en In het
zwembad van Hasselt, woensdag van 21.00 tot 22.00 uur. Als deze eerste ontmoeting je bevalt,
kan je lid worden en echt aan de trainingen beginnen voor je eerste brevet. Vooraleer je de eerste
keer buiten mag gaan duiken dien je eerst een zwembadopleiding te voltooien.
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Buiten duiken
Een populaire duikplaats voor beginners is het Zilvermeer in Mol. Deze duikstek is ideaal om
enkele basistechnieken in het buitenwater onder de knie te krijgen en vooral om te wennen aan
het leven onderwater.
Er zijn natuurlijk veel meer duikplaatsen die wij met de club bezoeken. Wij presenteren deze
duiken en andere activiteiten aan onze leden via de kalender op onze website,
www.discoverydiving.be . Elk jaar is er de mogelijkheid om enkele buitenlandse duikreizen te
maken in clubverband.

Je eerste brevet
Voor je ‘één-ster-brevet’ moet je enkele theorielessen volgen en dien je na een aantal weken
trainen een aantal zwembadproeven af te leggen. Je moet ook langs bij een dokter om een
medisch onderzoek te ondergaan. Als je toont dat je een paar zwembadoefeningen onder de knie
hebt en je geen medische beperking hebt mag je vijf openwaterduiken doen. Daarna word je de
trotse bezitter/bezitster van een wereldwijd erkend duikbrevet!

De proeven voor het 1*-brevet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

100 meter zwemmen + 100 meter zwemmen met vinnen, tuba en bril.
20 seconden op de bodem van het dok.
Een breedte onder water met vinnen.
Je bril onder water één keer leeg maken.
Duikfles monteren
50 meter onder water met de duikfles.
Inspringen met fles en tuba, 25 meter palmen.
Eendenduik met fles maken.
Je bril 1 maal leeg maken met fles.
Mondstuk 3 maal doorgeven op bodem v/h dok.
Met een trim - reddingsvest leren werken.
Met een 2de(reserve) ontspanner leren werken
Volledig equiperen (dus ook pak etc.) en rechtopstaand dalen
Vijf openwaterduiken.
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Lidgelden
• Lidgeld duikers toegang zwembad inbegrepen:
• Leden die geen gebruik maken van het zwembad:
• Derde lid van eenzelfde familie op hetzelfde adres:
• Lidgeld + Starterspakket:
• Lidgeld leden 1ste lid bij een andere duikclub:
• Lidgeld duikers vanaf september en erop volgend jaar:

135€
120€
120€
175€
82€
185€

* kortingen zijn niet cumuleerbaar.
Wat je er voor krijgt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De aansluiting bij de Belgische Federatie Befos, Nelos en de wereldfederatie CMAS
De verzekering
Gratis opleiding binnen de club door ervaren instructeurs
Toegang tot het zwembad tijdens de lessen
Theorielessen
Gratis gebruik van duikmaterialen tijdens de zwembadtraining
Gratis gebruik van duikmaterialen voor de eerste 5 buitenduiken
Opleiding in openwater onder leiding van ervaren instructeurs
De clubsfeer, de babbel, de pint,...
Vijf maal per jaar het federatieboekje “Hippocampus”
1 gratis eetmaal bij onze jaarlijkse mosseleetdag

De homologatiegelden
Naast de lidmaatschapsbijdrage dien je voor de wereldwijde erkenning en de afgifte van
het officiële duikbrevet een éénmalige homologatiekost te betalen.
• 1*duiker:
• 2*duiker:
• 3*duiker:
• Assistent Instructeur:
• Basis Nitrox:
• Gevorderd Nitrox:

125€
65€
50€
45€
50€
70€
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