Snorkelen – Duiken
Voor beginners en gevorderden
© Sepia

Wat is Sepia
Sepia is de duikafdeling van Zwemvereniging RZV-Excelsior. Sepia verzorgt duikcursussen volgens de
normen van de I.D.D. (Instructor Dive Development). Er wordt gebruik gemaakt van een modulair
lessysteem. Na het behalen van uw brevet, kunt u bijna overal ter wereld duiken.
Heeft u al een duikbrevet? U kunt bij ons uw vaardigheden bijhouden en verbeteren zodat u uw volgende
vakantie nog meer kunt genieten!

Welke cursussen kunt u bij Sepia volgen
Snorkel Diver
Deze cursus is bedoeld voor diegenen die willen leren snorkelen, dan wel voor personen die hun techniek
willen verbeteren.
In drie maanden tijd brengen wij u de fijne kneepjes van het snorkelen bij. U zult merken dat wanneer u met
de opgedane kennis gaat snorkelen, bijvoorbeeld tijdens uw vakantie, er een wereld voor u opengaat.
Open Water Diver
Deze cursus is voor de beginnende duiker en bestaat uit theorielessen, zwembadtrainingen en
buitenwaterduiken.
Tijdens de theorielessen worden alle aspecten van de duiksport behandeld, die je als beginner moet weten.
In grove lijnen zijn dit: duikuitrusting, de invloed van duiken op het lichaam en de natuurwetten die hiermee
samenhangen.
Bij de praktijklessen komen aspecten naar voren zoals te water gaan, het zwemmen onder water, duiken
met een buddy, communicatie en verzorging van de duikuitrusting.
De cursus wordt ingeleid met een korte snorkelcursus waarin de basisprincipes van het snorkelen worden
bijgebracht. Daarnaast wordt er tevens aan de conditie gewerkt.
Advanced Open Water Diver
De cursus Advanced Open Water Diver is het vervolg van de cursus Open Water Diver. Ook deze cursus
bestaat uit theorielessen, zwembadtrainingen en buitenwaterduiken.
Tijdens de theorielessen worden een aantal onderwerpen uit de basiscursus verder uitgediept, zodat u
meer inzicht krijgt in de achtergronden van bijvoorbeeld duikziekten en hoe u deze kunt voorkomen.
Daarnaast komt ook het plannen van duiken nadrukkelijk aan de orde.

In de praktijklessen maakt u nader kennis met onderwerpen zoals diepduiken, opsporing en
berging, nachtduiken en navigatie.
Overige Cursussen
Naast de eerder genoemde cursussen, kunnen de volgende vervolgcursussen
bij Sepia worden gevolgd:
JUNIOR OPEN WATER DIVER*
ASSISTENT INSTRUCTEUR
DAN BASIC LIFE SUPPORT
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DIVE MASTER
RESCUE DIVER
DAN OXYGEN PROVIDER

Lichamelijke conditie
Om te duiken hoeft men niet te beschikken over een topconditie. Een goede lichamelijke conditie is echter
een pré, daar dit het duikplezier vergroot.
Wat vooral van belang is, is dat u gezond bent. Uw ademhalingssysteem en bloedsomloop moeten in orde
zijn en u moet zich in het water vrij voelen.
Vanuit veiligheidsoverwegingen voor u en uw buddy, stelt Sepia de volgende voorwaarden:
- U bent verplicht zich elk jaar medisch te keuren voor de duiksport. Dit dient te geschieden door een
daartoe bevoegde arts. Sepia tracht elk jaar voor de leden een collectieve keuring te organiseren.
Uiteraard dient u goedgekeurd te zijn om te mogen duiken.
- U dient in het bezit te zijn van een zwemvaardigheidsbewijs: minimaal KNZB zwemdiploma B of
gelijkwaardig.
- Tenslotte geldt er een minimale leeftijd van 12 jaar.

Wanneer, waar en hoelang
Wij oefenen en trainen op donderdagavond van 19.30 uur tot 20.15 uur in zwembad “De Schilp”
Schaapweg 4 te Rijswijk.

De theorielessen worden in overleg met de cursisten gepland.
De cursus Snorkel Diver start medio maart. De overige cursussen starten in het najaar en worden
omstreeks juni afgerond. Het voordeel van deze opzet is dat gedurende de praktijktrainingen veel
theoretische aspecten opgenomen kunnen worden, zodat de theorielessen nog makkelijker en
beter te begrijpen zijn.
Gedurende en na de cursussen worden er duiken en duikweekenden georganiseerd. De locaties
van deze evenementen zijn meestal de Zuid-Hollandse eilanden en Zeeland. Hierbij staat naast
veiligheid ook gezelligheid hoog in het vaandel.

Overzicht kosten
Aan het volgen van een cursus Snorkel Diver, Open Water Diver of Advanced Open Water Diver zijn naast
het lidmaatschap van RZV-Excelsior de volgende kosten verbonden:
Cursusgeld
Snorkel Diver
€ 30,Open Water Diver
€ 135,Advanced Open Water Diver € 135,Junior Open Water Diver
€ 295,-

(kosten cursus en brevetkaart)
(kosten cursus, leerboeken en brevetkaart)
(kosten cursus, leerboeken en brevetkaart)
(kosten cursus, leerboeken en brevetkaart
+ huur jacket, automatenset en fles)

Indien u geen cursus volgt en alleen de normale trainingen bijwoont, betaald u alleen het lidmaatschap van
RZV-Excelsior.
Verdere informatie
Indien u na het lezen van deze brochure nog aanvullende informatie wenst, of zich wilt aanmelden voor
een cursus dan kunt u contact opnemen met:
Gilbert Fieret tel: 06-42722765
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e-mail

voorzitterduiken@rzv-excelsior.nl

