
DIVEMASTER SKILL  
DEVELOPMENT SCORE SHEET

Kandidaat _________________________________________________________________________ Datum _________________________________

Beoordelaar ________________________________________________________________________ PADI Nr. ______________________________

Algemene overwegingen: Alle duik- en apneaduikvaardigheden demonstreren, waarbij voor elke vaardigheid een score van minstens 
3 moet worden behaald en een totale score van minstens 82, met een 5 voor minstens één duikvaardigheid.

Score Criteria          
 1 Kandidaat kan oefening niet uitvoeren.
 2 Oefening uitgevoerd met behoorlijk veel moeite of fouten.
 3 Oefening correct uitgevoerd, maar zo snel dat de details van de vaardigheid niet voldoende werden getoond of toegelicht.
 4 Oefening correct uitgevoerd, en zo langzaam dat de details van de vaardigheid voldoende werden getoond of toegelicht.
 5 Oefening correct, langzaam en overdreven uitgevoerd– leek makkelijk.

Duikvaardigheden: Score

1. Uitrusting optuigen, afstellen, voorbereiden, aantrekken en aftuigen ________________

2. Buddycheck (VLSLO) ________________

3. In diep water te water gaan ________________

4. Uitloden aan de oppervlakte ________________

5. Wisselen snorkel-ademautomaat en ademautomaat-snorkel ________________

6 Afdalen in vijf stappen ________________

7. Ademautomaat terugvinden en klaren ________________

8. Masker afzetten, weer opzetten en klaren ________________

9. Oefenen met opraken van lucht en gebruik van alternatieve luchtvoorziening (stationair) ________________

10. Opstijgen met alternatieve luchtvoorziening ________________

11. Ademen uit afblazende ademautomaat ________________

12. Neutraal drijfvermogen ________________

13. Opstijgen in vijf stappen ________________

14. Beheerste, zwemmende noodopstijging ________________

15. 30 seconden bewegingloos zweven ________________

16. Zonder masker onder water zwemmen ________________

17. Onder water het gewichtsysteem af- en weer omdoen ________________

18. Onder water de duikset af- en weer omdoen ________________

19. Aan de oppervlakte de duikset af- en weer omdoen ________________

20. Aan de oppervlakte het gewichtsysteem af- en weer omdoen ________________

21. Verticale apneaduik met het hoofd voorover ________________

22. Ten minste 15 m/50 ft onder water zwemmen op één ademteug tijdens een apneaduik ________________

23. Snorkel klaren met de uitblaasmethode na opstijgen van een apneaduik. ________________

24. Snorkel klaren met de verplaatsingsmethode na opstijgen van een apneaduik. ________________

 Totaal score  _______________
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