opgericht 3 juni 1985
Postbus 309, 5480 AH Schijndel
www.duikteamschijndel.nl

INFO VOOR DUIKERS
Algemene informatie
Duikteam Schijndel (DTS) is op 3 juni 1985 opgericht uit een kleine groep duikers uit Schijndel,
welke het leuk vonden om hun hobby, het duiken, met meerdere dorpsgenoten te delen. Dit
resulteerde in de oprichting van Duikteam Schijndel bij notariële akte op 21 augustus 1985.
DTS is aangesloten bij de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) en leidt volgens hun
richtlijnen (het CMAS-systeem) de duikende leden op. De club bestaat uit ruim 75 leden,
waaronder 12 instructeurs.

Lidmaatschap:
Eenieder die 14 jaar of ouder is, en in het bezit is van zwemdiploma A en B, kan lid worden.
Vereiste voor minderjarige duikers is dat ouders/verzorgers voor vervoer zorgen bij trainingen
c.q. evenementen en dat zij het inschrijfformulier mede ondertekenen.
Bij beëindiging van het lidmaatschap dient een opzegtermijn van 1 maand in acht genomen te
worden. Opzegging kan alleen schriftelijk bij de secretaris, nadat aan alle financiële
verplichtingen is voldaan.

Medische keuring:
Bij aangaan van het lidmaatschap, moet u binnen een aantal weken medisch gekeurd worden.
Dit kan bij onze clubarts of een duikarts in de regio. Als u na de keuring de
gezondheidsverklaring heeft gekregen, dient u een kopie hiervan in te leveren bij de trainer
coördinator. Hierna kunt u met uw duikopleiding beginnen. De kosten van deze keuring zijn voor
rekening van de cursist.

Opleidingsgeld:
Het opleidingsgeld voor het 1* duikbrevet bedraagt € 350,-. Het opleidingsgeld wordt
automatisch geïnd na een aantal maanden. In het opleidingsgeld is opgenomen:
- Alle theorielessen van de duikopleidingen tot en met de 3*.
- Voor de 1* opleiding wordt er, tot het behalen van het 1*-duikbrevet, een
persluchtuitrusting kosteloos ter beschikking gesteld. Deze bestaat uit één 10 liter
persluchtcilinder, ademautomaat met ALV en manometer en een stabilisatievest.
Als je bij ons je 1*-brevet hebt gehaald, mag je starten met de 2* opleiding. Het opleidingsgeld
voor het 2* duikbrevet bedraagt € 75,- en dat voor het 3* duikbrevet € 50,-. Dit is exclusief de
cursusboeken. Voor bepaalde bijkomende specialties voor het NOB 2* en NOB 3* brevet, zal er
een relatief kleine onkostenvergoeding worden gevraagd door de club.

Inschrijfgeld:
Duikers die lid worden van onze club en niet starten met de 1*-duikopleiding betalen € 25,inschrijfgeld. Voor deelnemers aan de 1* opleiding is dit verrekend in het opleidingsgeld.
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Contributie:
Voor sportduikers is de contributie (met automatische incasso) € 13,- per maand. Deze zal per
kwartaal, vooraf worden geïnd. In de contributie is onder andere opgenomen de gratis levering
van gecomprimeerde lucht, bijdrage van de kosten voor diverse evenementen, collectieve
ongevallen verzekering en de jaarlijkse bondscontributie.

Instromen vanuit een andere vereniging of duikbrevet:
Indien u al een duikbrevet heeft (van een andere organisatie), kunt u met een hogere opleiding
starten. Het kan zijn dat u een toelatingsexamen (in de vorm van een checkduik) moet doen.
Het opleidingsgeld voor het 2* brevet bedraagt dan € 125,-. Ook voor het 3* brevet is dit
€ 125,-. Het inschrijfgeld bedraagt € 25,- zoals op voorgaande pagina staat vermeld.
Bijkomende kosten voor boeken en cursusmateriaal voor o.a. de specialties, zijn terug te vinden
op de website van de NOB www.onderwatersport.org.

Opleidingsprogramma 1*duikopleiding:
De opleiding bestaat uit:
1. theorielessen
2. binnenwatertrainingen (half september – nabij 2de paasdag)
3. buitenwatertrainingen (nabij 2 de paasdag – bouwvakvakantie)
In de hierboven genoemde periode worden de cursisten in staat gesteld hun brevet te behalen.
De theorieles vindt plaats op de dinsdagavond in gemeenschapshuis De Vink te Schijndel.
De binnenwatertrainingen worden gegeven in zwembad “De Molen Hey” in Schijndel, op
vrijdagavond van 21:05 tot 22:05 uur.
De buitenwatertrainingen worden op de woensdagavond gegeven in de Meerse Plas in Den
Dungen of in recreatieplas De Groene Heuvels in Bergharen.

Wat kost een duikuitrusting ongeveer?
Gemiddeld bent u voor een compleet nieuwe uitrusting ongeveer € 1000,- kwijt. Indien u kiest
voor een duikcomputer kan dit bedrag oplopen tot ruim € 1450,-. Echter ook op Marktplaats is
veel tweedehands duikmateriaal voor een goede prijs te koop.
In de maand februari/maart wordt er een materialenochtend georganiseerd door een duikwinkel
uit de regio. Door een gezamenlijke inkoop kunnen er kortingen worden afgesproken die kunnen
oplopen tot ruim 30%.
Zoals reeds vermeld, kunnen mensen die de 1*opleiding volgen, gedurende die opleiding
kosteloos gebruik maken van een persluchtuitrusting, welke beschikbaar wordt gesteld door de
club.

Statuten / Huishoudelijk reglement:
Bij inschrijving is men verplicht de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging te
lezen. Deze liggen ter inzage bij de secretaris of zijn tijdens lidmaatschap te downloaden van de
website.

Wat biedt DuikTeam Schijndel nog meer?
-

Georganiseerde clubduiken in de regio;
Duikweekenden in de provincie Zeeland, inclusief barbecue;
Specialties zoals nachtduiken, getijdewaterduiken, nitroxduiken, EHBO bij duikongevallen,etc.;
Helmduiken, bootduiken, bezoek aan een onderwaterhuis of decompressiekamer;
Feestavond;
Een OPEN DAG met gratis proefduik;
Gratis gebruik van de compressor;
Een goedkoop zwemabonnement voor familieleden;
en veel gezelligheid.

Nog vragen ?
Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, stuur dan een e-mail naar
info@duikteamschijndel.nl
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