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De PADI Scuba Diver verklaring

BIJLAGE OPEN WATER DIVER COURSE INSTRUCTOR GUIDE

De PADI Scuba Diver brevettering staat je toe om ervaring op te doen onder het directe toezicht van een 
PADI professional. In deze overeenkomst zijn de grenzen van je brevettering onder het beginnersniveau 
gedefi nieerd en wordt het duikgedrag beschreven, dat noodzakelijk is voor jouw gemak en veiligheid.

Ik, , begrijp dat ik als PADI Scuba Diver:

1. Alleen mag duiken onder het directe toezicht in het water van een PADI Divemaster, assistent instruc-
teur of instructeur. Goed naar briefi ngs dien te luisteren en het advies van hen die toezicht houden op 
mijn duikactiviteiten dien te volgen. Me gedurende iedere duik aan het buddysysteem dien te houden.

2. Kan duiken in omstandigheden die vergelijkbaar of beter zijn dan die waarin ik het duiken geleerd heb. 
Dit bestaat onder andere uit het beperken van de maximum diepte tot 12 meter, of het volgen van aan-
vullende opleiding alvorens dieper te duiken.                                       

3. Een redelijke gezondheid voor het duiken moet handhaven en moet duiken binnen mijn persoonlijke 
grenzen. Voorkom oververmoeidheid tijdens het duiken en duik niet onder invloed van alcohol, medicij-
nen of verdovende middelen.

4. Uitsluitend fl esvullingen en uitrusting dien te betrekken van een bron met goede reputatie, zoals een 
PADI Divecenter of Resort, om het duiken met verontreinigde lucht te voorkomen. Controleer dat de 
duikfl es welke je gebruikt geen markeringen voor verrijkte lucht draagt (Nitrox).

5. Tijdens het duiken een neutraal drijfvermogen dien te handhaven. Aan de oppervlakte de hoeveelheid 
lood moet aanpassen zodat ik met een leeg vest op ooghoogte kan drijven, waarbij ik rekening dien te 
houden met het gewichtsverlies door het luchtverbruik gedurende de duik. Wanneer ik moeilijkheden 
aan de oppervlakte ervaar een positief drijfvermogen moet bewerkstelligen door lood af te werpen en/of 
het trimvest op te blazen.

6. Mijn opleiding dien voort te zetten om de nodige training en ervaring op te doen alvorens de grenzen die 
voor een Scuba Diver zijn vastgelegd te overschrijden. In een gecontroleerde omgeving de vaardighe-
den onder professioneel toezicht dien te herhalen wanneer ik langere tijd niet gedoken heb.

7. Tijdens het duiken op de juiste manier dien te ademen. Nooit de adem inhouden of proberen lucht te 
sparen wanneer van perslucht gebruik gemaakt wordt.

8. Dien op te stijgen met een snelheid van 18 meter per minuut of langzamer aan het eind van iedere duik 
en een veiligheidsstop dien te maken.

9. Complete en goed passende uitrusting dien te gebruiken, die goed is onderhouden en waarmee ik ver-
trouwd ben. Raadpleeg een duikprofessional voor advies over en een oriëntatie op onbekende uitrus-
ting.

10. Me moet informeren over plaatselijke wetten en verordeningen met betrekking tot het sportduiken en 
me eraan moet houden.

11. Ik begrijp dat ik op ieder gewenst moment na mijn PADI Scuba Diver brevettering mijn opleiding kan 
vervolgen en Open Water Diver kan worden, wat mij toestaat zonder professioneel toezicht te duiken.

12. Door het afwijken van de duikveiligheidsregels mijn risico op decompressieziekte, andere verwondingen 
en de dood  zal vergroten en realiseer me dat ik voor mijn veiligheid en gemak mij als Scuba Diver aan 
deze aanbevelingen moet houden en dat ik me moet laten informeren en advies moet vragen alvorens 
te duiken in onbekende situaties.

Ik heb de bovenstaande verklaringen gelezen en alle vragen die ik met betrekking tot deze tekst had, zijn 
naar voldoening beantwoord. Ik begrijp het belang en het doel van deze vastgestelde gedragingen. Ik erken 
dat deze bedoeld zijn voor mijn eigen veiligheid en gemak en dat het negeren van deze procedures me in 
gevaar kan brengen tijdens het duiken.
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