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De opleidingen
Duikteam Budel is een vereniging en bied haar leden de mogelijkheid om opleidingen tot persluchtsportduiker te volgen volgens de
richtlijnen van de Nederlandse Onderwatersport Bond. We doen dit volgens het modulesysteem.
Dit houdt in dat de theoretische en praktische leerstof in modules wordt getoetst. Nadat je voldaan hebt aan de gestelde eisen, moet je
instructeur de modules aftekenen. Als aan alle onderdelen, vereist voor het behalen van een brevet, is voldaan is men klaar om
duikervaring op te doen. Na het behalen van het eenstersbrevet, gaat men in de regel verder met het tweesters brevet. Dit houdt een
verzwaring in van theorie en praktijk. Hierop volgend eventueel het driestersbrevet.
Voor mensen die echt met het duikvirus worden besmet bestaat er na het
driestersbrevet de mogelijkheid om zich verder te gaan specialiseren in duiken door
middel van het volgen van zgn. duikspecialty’s. 6 van zulke specialty’s geven recht op
het hoogst haalbare duikbrevet, het viersters brevet. Ook kan je besluiten je verder te
gaan bekwamen in het instrueren van duikers door je aan te melden voor een
instructeurcursus. Hierover kan je bij het bestuur of bij leden van de
opleidingscommissie informatie inwinnen.
Voor de theorie heeft de NOB per brevet een cursusboek uitgegeven met de vereiste
leerstof en oefenvragen. Tijdens de theorieavonden welke in overleg met de
instructeur worden ingepland, wordt de lesstof behandeld en getoetst. De
theorieavonden vinden vaak plaats in het clublokaal en moeten door de cursisten
worden bijgewoond.
Onze trainingsavond is op vrijdag van 21.00 tot 22.00 uur in het zwembad te Budel.
Hier starten we met de zwembadlessen om je de eerste praktische duikervaring op te
laten doen. Voor het buitenwater staan er enkele plassen ter onzer beschikking. Vaak
wordt er op zondag ochtend op uit getrokken om te gaan oefenen of gewoon een fun duik te maken met z’n allen.
Voor hen die of niet verder willen met hun opleiding of liever wat mee zwemmen, bestaat ook de mogelijkheid om dit binnen onze
vereniging te doen.

De financiën
De inkomsten bestaan voornamelijk uit contributie en subsidie. De grootste uitgaven gaan naar de huur van het zwembad, het
organiseren van duikevenementen en de contributie aan de NOB. Ook onderhoud van de compressor is een belangrijke uitgave.
Contributie:
Junior lid (tot 18 jaar)
€ 9,- / maand
Seniorlid
€ 15,- / maand
Elk volgend gezinslid
€ 9,- / maand
NOB éénmalig
€ 42,Je wordt lid van Duikteam Budel voor minimaal één jaar. Nieuwe seniorleden betalen eenmalig de NOB contributie zelf bij inschrijving.
Daarna is deze voor rekening van de club. Lidmaatschap van de NOB biedt vele voordelen zoals een aansprakelijkheidsverzekering,
aanvullende verzekering voor decompressiebehandeling en maandelijks bondsblad. Bovendien kun je via de NOB goedkoop een
doorlopende reisverzekering afsluiten, speciaal voor duikers ( zie www.onderwatersport.org voor meer informatie ).
Als lid van Duikteam Budel, mag je deelnemen aan alle club-activiteiten en gratis je flessen (laten) vullen met onze eigen compressor.
Hoewel de meeste door de vereniging georganiseerde activiteiten kosteloos zijn, wordt soms een bijdrage gevraagd. Bijvoorbeeld als
er entree betaald moet worden of voor een barbecue.
De opleidingen worden apart in rekening gebracht. De 1- , 2- en 3-sters opleiding kost € 175,- . Dit bedrag is inclusief cursuspakket en
gebruik van materiaal en perslucht. Bij de 1* opleiding zit er ook nog een standaard logboek en duik-tabel bij. Een luxe logboek is
tegen meerprijs verkrijgbaar.
De contributie dien je zelf over te maken in de 1e week van de maand. Het beste doe je dit via automatische overschrijving onder
vermelding van “contributie” en je naam naar :
Duikteam Budel
iBan : NL 20 Rabo 01 79 53 00 11
BiC: RABONL2U
We moedigen de cursisten aan om vooral aanwezig te zijn tijdens trainingen en theorieavonden en met elkaar er voor te zorgen dat
gemaakte afspraken worden nagekomen. Indien de opleiding niet tot een goed eind wordt gebracht, zonder speciale of geldige
redenen, dan kan de cursist opnieuw voor de cursus inschrijven in het volgende seizoen. De kosten hiervoor zijn dan evenredig aan
het aantal nog af te ronden modules.

Medische Keuring
Elk lid dient zich medisch te laten keuren voor het beoefenen van de duiksport. Voor nieuwe leden is het naast verplicht ook verstandig
om deze medische keuring te ondergaan voor je tot de aanschaf van dure spullen overgaat.
Ben je jonger dan 50 jaar, dan hoeft dit maar om de 3 jaar. Vanaf 50 jaar geldt een jaarlijkse keuringsplicht.
De kosten van deze keuring zijn voor jezelf. Veel zorgverzekeringen vergoeden (een deel van) deze kosten als je een aanvullende
verzekering hebt. (zie www.sportzorg.nl )
Voor een goede, volgens de NOB geldende normen uitgevoerde medische duikkeuring kun je terecht bij:
TopSupport Sportgeneeskunde
Afspraak maken ‘s morgens tussen 8 en 12 uur
040 – 28 64 112
St. Annazorggroep Geldrop
MediWeert
Vogelsbleek 5, 6001 BE Weert
0495 - 57 28 50
Dr. Sabine Kloeppel
(huisarts die zelf duikt)
Sint Odastraat 22, 6002 BD Weert
0495 - 53 33 93

INSCHRIJFFORMULIER
Postadres : Veldbloemstraat 93 , 6005 KP Weert
mail: secretaris@duikteambudel.nl

Persoonlijke informatie :
Achternaam
Voornamen
Roepnaam
Huisadres : Straat Nr
Postcode / Woonplaats
Geboortedatum (DD/MM/JJJJ)
Geslacht
Nationaliteit

man / vrouw *

Telefoon thuis
Mobiele telefoon
E-mailadres thuis
IBAN
Zwemdiploma’s
E.H.B.O
Reanimatie

ja / nee *
ja / nee *
* Doorhalen wat niet van toepassing is

Onderstaande alleen invullen indien ondergetekende lid is (geweest) van de
NOB of een andere vereniging / bond
Eerder lid geweest van duikvereniging
Nummer van de duikvereniging
Logboeknummer en bond
Hoogst behaalde brevet * / datum
( kopie van dit brevet bijsluiten )
Indien ondergetekende in het bezit is van erkende NOB-diploma’s, gelieve deze dan hier te vermelden
Diploma
Datum behaald:

Plaats: _____________
Datum: _____________
Handtekening:_____________________

Duikteam Budel (www.duikteambudel.nl)
IBAN: NL20 RABO 01 79 53 00 11
BIC: RABONL2U

