
Jij en duiken

Jouw eerste ademhaling onder water 

Proficiat met de aankoop van jouw SSI Open Water Diver opleiding 

voor iedereen vanaf 10 jaar 

in 

de Galderse Meren in Breda 

bij  

DiveSenses 

Lees in deze informatie wat de opleiding inhoudt, jouw voorbereiding en de benodigde formulieren die je mag 
invullen. De laatste pagina mag je ingevuld meenemen als je komt. 
Verder natuurlijk nog informatie over SSI en de verblijfsmogelijkheden. 

Heb je vragen, bel ons 06 - 140 29 180 

of stuur een mail naar info@divesenses.nl 

Je vindt ons met je navigatie door in te tikken:  
Duikschool DiveSenses Rijsbergsebaan 15 Breda. Dan kom je uit op Parkeerplaats P4. 
Ons duikcentrum is aan het strand. 
Als je in google maps Duikschool DiveSenses zoekt, dan word je ook naar de juiste locatie gestuurd. 
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De Open Water Diver Opleiding

Opleidingskenmerken 

Minimale leeftijd:    10 jaar 
Aantal zwembadlessen:       5 (in 2 zwembad sessies) 
Aantal buitenwater duiken:   4 - 5 
Duur:         3 dagen van 09.00 tot ± 17.00 
Vooropleiding:        geen 

Opleidingskosten 

Prijs € 449,- in de zomer en € 499,- in de winter.  
De tweede persoon krijgt korting en betaalt € 349,- 

Meld je je met meerdere personen aan, informeer dan naar de kortingsmogelijkheden. 

De prijs is inclusief:  
SSI digitaal leren met Online Open Water Manual, digitaal Total Dive Log, huur alle duikmaterialen,  
SSI digitaal brevet, de hele opleiding. Je maakt alle duiken met een duikcomputer. 
Een echt pasje kun je bij aanmelding extra bestellen. 

Zelf meenemen: zwemkleding, handdoek en slippers voor buiten. 
Eten en drinken: Wij verzorgen koffie, thee en water. Neem eigen eten en verder drinken mee.  
Bij mooi weer is er een frietkraam. 

Formulieren 

Aan het einde van deze informatie vind je de medische verklaring.  
Deze kun je zelf invullen. Als je alles met ‘nee’ kunt beantwoorden, hoef je niet naar een arts.  
Heb je een ‘ja’ op jouw formulier, dan dien je je te laten keuren door een arts. 
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Duikopleiding - theorie

Theorie 

De theorie leer je grotendeels comfortabel thuis in jouw eigen omgeving.  

De online theorie volg je via de app op je mobiel of tablet of op je computer met de inlog. 

Je leest de theorie en maakt de vragen aan het einde van elk hoofdstuk  
voordat je aan jouw opleiding begint.  
Ook voor kinderen vanaf 10 jaar is de theorie goed te begrijpen.  

De belangrijkste punten worden door je instructeur nog een keer verduidelijkt. 
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Zwembad / Confined Water - Galderse Meren

Zwembad / Confined Water 

Je begint in het zwembad of op ons duikcentrum op de Galderse Meren met de kennismaking met jouw 
eigen Duikuitrusting, jouw Total Diving System. 

Je bouwt samen met de instructeur jouw duikuitrusting op om te gaan duiken.  
Natuurlijk wordt jou dan ook de werking van de onderdelen nog een keer goed en duidelijk uitgelegd. 

We hebben op de Galderse Meren ons eigen zwemwater voor de deur.  
We beginnen of hier in de zwemplas van de Galderse Meren of in een zwembad in de omgeving.  

Het fantastische blauwe water van de Galderse Meren zorgt ervoor dat het water zo helder is, dat je je 
in de tropische wateren van de wereld waant. 
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Buitenwater - Galderse Meren

Buitenwater de Galderse Meren 

De buitenwater duiken doen we in de Galderse Meren of op een andere locatie in overleg. 

De eerste dag maak je 1 of 2 duiken in het Open Water. 

De tweede en derde dag maken we in de middag de buiten duiken.  

In totaal maak je 4 tot 5 buiten duiken. 

De eerste 2 duiken gaan naar een maximale diepte van 12 meter en duik 3 en 4 naar een maximale 
diepte van 18 meter. Gelukkig hebben we op de Galderse Meren ook op die diepte nog goed zicht. 

Direct na afronding van jouw opleiding, is er vast nog tijd voor jou en je buddy om samen nog een 
vrije duik te maken. Geheel zelfstandig! 
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SSI Filosofie

Juiste kennis 

SSI geeft jou de benodigde informatie zodat je met alle kennis die je nodig hebt met veel plezier 
veilig kunt duiken. 

Juiste vaardigheden 

Jouw SSI instructeur leert jou de vaardigheden en technieken zodat je je 
onder water prettig en zelfverzekerd voelt.  
Hiermee verhoog je jouw plezieren comfort. 

Juiste uitrusting 

Tijdens jouw opleiding maak je kennis met de modernste duikuitrusting. 
Na jouw opleiding kun je dan met ons bepalen welke uitrusting voor jou het 
beste is en wat je wilt en kunt aanschaffen. 

Juiste ervaring 

Tijdens de opleiding doe je kennis op en leer je de vaardigheden. Daarna ga je als duiker ervaring 
opdoen door te gaan duiken. 

Met de benodigde kennis en vaardigheden en uitrusting wordt jouw ervaring zeker een groot 
plezier en zul je blijven duiken. 
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Verder gaan na je Open Water Diver brevet

Specialties 

Na het halen van jouw brevet ga je duiken. Je gaat ervaring op doen. 
Leuk hierbij is als je ervaring ook uitbreidt met verdere opleidingen. 

In de specialty opleidingen leer je alle beginselen van het duiken 
van jouw specifieke specialty, zowel theorie, vaardigheden als duiken. 

Je bent SSI Specialty diver met 2 specialties en 12 duiken. 
Je bent SSI Advanced diver met 4 specialties en 24 duiken. 

Er zijn veel specialties die je kunt doen. Wat dacht je van nitrox, perfect 
buoyancy, fotografie, nacht/slecht zicht, diep, droogpak, wrak en natuurlijk de 
super leuke specialty ‘Shark’. 

Specialty Pack 

DiveSenses biedt 4 specialties aan voor de prijs van 3 voor € 499,-. 
Kijk voor meer informatie op onze website
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Jouw eigen Total Dive Equipment

Wat is het juiste moment om mijn eigen duikspullen te kopen? 

Dat is een veel gestelde vraag. 

Om te blijven duiken heb je eigen uitrusting nodig. In jouw opleiding laten we 
je kennis maken met verschillende soorten uitrusting. Je kunt ook verschillende 
onderdelen uitproberen. 

In de opleiding duik je ook met een duikcomputer. 

Je kunt in en na de opleiding samen met ons bekijken wat je wilt kopen. 
We bieden ook gespreide betalingsmogelijkheid aan zodat je wel alles in 1 keer 
kunt aanschaffen om te gaan duiken maar in termijnen betaalt. 

En verder hebben we natuurlijk voor jou als cursist mooie aanbiedingen die je vast niet kunt 
weerstaan. 
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Verblijf

Camping Liesbos - Hotel van der Valk Princeville  

DiveSenses biedt samen met partners in de omgeving verblijf aan. 

Bij camping Liesbos logeer je al voor € 20,- per nacht per 2 personen in jouw eigen tent. 
Kijk op de site van Camping Liesbos voor de mogelijkheden. 

We hebben voor jou een Duikarrangement inclusief verblijf op Camping Liesbos in een CitySleeper 
en inclusief Ontbijt. Een upgrade naar volpension is mogelijk. 

Bij Hotel van der Valk Princeville slaap je voor € 69,- per 2 personen per nacht. 

Mail ons als je wilt verblijven jouw wensen door: info@divesenses.nl 
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Medische vragenlijst voor duiker
Deze medische vragenlijst is bedoeld om vast te stellen of je moet worden onderzocht door een arts of een arts moet raadplegen voordat je deelneemt aan 
training voor freediving/duiken op eigen adem, recreatief duiken en/of Extended Range ('XR’) technisch duiken. Als je een vraag met ‘Ja’ beantwoordt, hoeft 
dat niet te betekenen dat je niet mag duiken. 'Ja' wil zeggen dat er iets aan de hand is wat van invloed kan zijn op je veiligheid tijdens het freediven en/of 
duiken, en dat je eerst een arts moet raadplegen voordat je deelneemt aan freediving- en/of duikactiviteiten.

Beantwoord de volgende vragen met ‘Ja’ of ‘Nee'. Weet je iets niet zeker, antwoord dan met 'Ja’. Indien één of meerdere van deze toestanden op jou van 
toepassing zijn, vragen we je om een arts te raadplegen voordat je deelneemt aan duikopleidingen. Je moet de Richtlijnen voor de medische keuring van 
recreatieve duikers, de medische verklaring, deze medische vragenlijst en een formulier voor medische goedkeuring door arts meenemen naar de arts. Nadat 
je een arts hebt geraadpleegd en deze het formulier voor medische goedkeuring heeft ingevuld en ondertekend, lever je de ingevulde medische vragenlijst 
en het goedkeuringsformulier van de arts in bij je instructeur.

_______ Kun je zwanger zijn of probeer je zwanger te worden?

_______ Gebruik je momenteel voorgeschreven medicijnen? (met uitzondering van anticonceptie en medicijnen tegen malaria)

_______ Ben je ouder dan 45 jaar en beantwoord je één of meer van onderstaande vragen met ‘Ja’? (omcirkel wat van toepassing is)

• je rookt pijp, sigaren of sigaretten

• je hebt een hoog cholesterol

• er komen hartaanvallen of beroerten in de familie voor

• je bent momenteel onder medische behandeling

• je hebt een hoge bloeddruk

• je hebt diabetes mellitus, ook als dit uitsluitend door middel van een dieet beheerst 

wordt

Heb je nu last van of heb je ooit last gehad van het volgende?
_______ Astma of piepen tijdens het 

ademen of bij inspanning?

_______ Regelmatige of ernstige aanvallen 
van hooikoorts of allergie?

_______ Regelmatig verkouden, 
sinusitis of bronchitis?

_______ Enige vorm van longaandoening?

_______ Pneumothorax (ingeklapte long)?

_______  Andere borstaandoening 
of borstoperatie?

_______ Gedragsstoornissen, mentale 
of psychologische problemen 
(paniekaanval, angst voor 
gesloten of open ruimten)?

_______ Epilepsie, toevallen, 
stuiptrekkingen of neem je 
medicijnen om dit te voorkomen?

_______ Terugkerende migrainehoofdpijn 
of neem je medicijnen om 
dit te voorkomen?

_______ Black-outs of !auwvallen 
(volledig of gedeeltelijk 
verlies van bewustzijn?

_______ Regelmatig of ernstige last van 
bewegingsziekten (zeeziekte, 
wagenziekte enz.)?

_______ Dysenterie of uitdroging met 
tussenkomst van een arts?

_______ Duikongevallen of 
decompressieziekte?

_______ Kun je een gemiddelde 
oefening niet doen (1,6 km 
lopen in 12 minuten)?

_______ Hoofdletsel met verlies van 
bewustzijn in de afgelopen vijf jaar?

_______ Terugkerende rugklachten, 
rug- of ruggengraatoperatie?

_______ Diabetes?

_______ Rug-, arm- of beenproblemen 
na operatie, letsel of breuk?

_______ Hoge bloeddruk of gebruik je 
medicijnen om de bloeddruk 
onder controle te houden?

_______ Hartaandoening?

_______ Hartaanval?

_______ Angina, hart- of vaatoperatie?

_______ Sinusoperatie?

_______ Ooraandoening of 
-operatie, gehoorverlies of 
evenwichtsproblemen?

_______ Terugkerende oorklachten?

_______ Bloedingen of andere 
bloedproblemen?

_______ Hernia?

_______ Maag- of darmzweren of -operatie?

_______ Colostomie of ileostomie?

_______ Recreatief drugsgebruik 
of behandeling hiertegen, 
of alcoholisme in de 
afgelopen vijf jaar?

Bovenstaande informatie over mijn medische geschiedenis heb ik eerlijk en oprecht en naar mijn beste geweten gegeven. Ik begrijp en aanvaard dat indien 
ik geen volledige informatie over mijn medische toestand nu of in het verleden verstrek, dit ernstig letsel of de dood tot gevolg kan hebben. Ik aanvaard 
expliciet alle risico's die voortvloeien uit het niet verstrekken van volledige informatie over mijn medische toestand nu of in het verleden.

Met het invullen van mijn naam bevestig ik dat ik verantwoordelijk ben voor de inhoud van deze pagina.
Voornaam Achternaam

Handtekening deelnemerNaam deelnemer (in blokletters)

Naam van ouder/verzorger (indien van toepassing en in blokletters) Handtekening van ouder/verzorger (indien van toepassing)

Datum (DD/MM/JJ)

Datum (DD/MM/JJ)


