
Duikspecialisatiecursussen SDMP 

Beste (duik)belangstellende, 

Deze duikspecialisaties worden georganiseerd door actieve instructeurs van de verschillende 
duikverenigingen die wekelijks duiken bij het SDMP duikcentrum. Gezamenlijk is er een jaar overzicht 
gemaakt met de specialisaties die voor het komend jaar gepland zijn. Belangstellenden kunnen 
vrijblijvend aangeven of zij interesse hebben om een of meerdere specialisaties te volgen. Hierdoor 
krijgen wij goed beeld of er voor een bepaalde specialisatie door het jaar heen een voldoende 
belangstelling is en we doorgang kunnen garanderen. De doelstelling van de cursussen is dat het voor 
iedere duiker binnen zijn brevetdoelstelling bereikbaar moet zijn en dat de kosten zo laag mogelijk 
blijven. Een cursus gaat alleen door bij een bezetting van 4 tot 6 cursisten. 

Voorafgaand aan iedere specialisatiecursus verspreiden wij een nieuwsbrief met daarin de nodige 
informatie. Pas na verspreiding van de nieuwsbrief (circa 1 maand van tevoren) en ontvangst van de 
betaling wordt de inschrijving definitief. Er zal een bevestiging volgen, indien noodzakelijk met 
aanvullende informatie.  

Inschrijven voor een of meerdere specialisaties kan door een mail te sturen aan 
duikuitdaging@gmail.com onder vermelding van: Voor en achternaam, naam vereniging, 
logboeknummer, het hoogst behaalde duikbrevet en het aantal gemaakte duiken. 

Met vriendelijke groet, 

De samenwerkende duikverenigingen en de SDMP 

Planning 2011:  

Volgelaatsmasker  intro & module: 
 
1x theorie   11-01-2011 
1x toets   volgens afspraak 
1x zwembad  11-01-2011 Zwembad de Kwakel 
2x buitenwater    15 & 16-01-2011  Maarsseveense plassen 
 
Droogpak duiken: 
 
1x theorie  08-02-2011 
1x toets   Volgens afspraak  
1x zwembad  09-02-2011 Zweembad de Kwakel 
1x buitenwater  20-02-2011 Maarsseveense plassen 
Zelf oefeningen verbeteren max. 1 maand waarna er een afspraak gemaakt kan worden om af te toetsen.  
 
Onderwater oriëntatie: 
 
1x theorie  01-03-2011 
1x zwembad  02-03-2011  Zweembad de Kwakel 
1x droog & buitenwater 06-03-2011  Maarsseveense plassen 
1x toets buitenwater 27-03-2011  Maarsseveense plassen 
 
Dan Basic Life Support 
 
1e theorie  08-03-2011 
2e theorie  15-04-2011 
1x toets   op afspraak 
 
Wrakduiken theorie:   
 
1x theorie   22-03-2011 
1x toets   op afspraak   
4x bootduiken   zelf inplannen, kosten zijn niet inbegrepen, meer info tijdens de theorie les. 
 
 
 
 
 



Nitrox gevorderd: 
 
1e theorie  26-03-2011 
2e theorie  02-04-2011 
1x toets   op afspraak 
1e buitenwaterdag op afspraak    Maarsseveense plassen 
2e buitenwaterdag op afspraak   Maarsseveense plassen 
  
Onderwater biologie: 
 
1e theorie  16-04-2011 
2e theorie  14-05-2011 
1x toets   in overleg 
1e buitenduik  21-05-2010  Maarsseveense plassen 
2e buitenduik   28-05-2010  Maarsseveense plassen 
 
Decompressieduiken: 
 
1e theorie  19-04-2011 
2e theorie  26-04-2011 
1x toets   op afspraak 
1e buitenduik  01-05-2010  Maarsseveense plassen 
2e buitenduik  08-05-2010  Maarsseveense plassen 
 
Driftduiken: 
 
1x theorie  03-05-2011 
1x toets   22-05-2011                Deze datum staat nog niet vast  
2x driftduiken             22-05-2011  Zeeland Deze datum staat nog niet vast 
 
Nitrox basis: 
 
1x theorie  04-06-2011 
1x toets   op afspraak 
1e buitenduik   op afspraak  Maarsseveense plassen 
2e buitenduik   op afspraak  Maarsseveense plassen 
 
 
Fotografie: 
 
1e theorie  25-06-2011 
2e theorie  10-09-2011 
 
Redden: 
 
1e theorie  20-09-2011 
2e theorie  27-09-2011 
1x zwembad   28-09-2011  zwembad de Kwakel 
1x buitenwater  01-10-2011  praktijk Maarsseveense plassen 
 
Zoeken en bergen: 
 
1e theorie  01-09-2010 
2e theorie   08-09-2010 
1x toets   volgens afspraak 
1x droog  11-09-2011  Maarsseveense plassen 
1e buitenwater  18-09-2011  Maarsseveense plassen 
2e buitenwater  25-10-2011  Maarsseveense plassen 
3e buitenwater  02-10-2011  Maarsseveense plassen 
Uitloop buitenwater 09-10-2011  Maarsseveense plassen 
Groepsopdracht      op afspraak  Regio Utrecht 
 
IJsduiken: 
 
1x theorie  08-11-2011 
1x toets   volgens afspraak  
1x oefen buitenwater 13-11-2011   buitenwater SDMP 
2x ijsduiken   op afspraak   daar waar ijs is (in de Benelux) 



 
 
Alle theorielessen en toetsen vinden in principe plaats op het  SDMP duikcentrum. 
Kosten overzicht incl. boekje en brevetkaart 
** incl. huur volgelaatsmasker. 
 
 
Specialisatie Lid van Lid van Lid van 
 NOB & SDMP NOB overige 
    
Dan Basic Life Support nog niet bekend  nog niet bekend nog niet bekend 
Volgelaatsmasker  intro ** 55,00 zonder brevet 55,00 zonder brevet 55,00 zonder brevet 
Volgelaatsmasker module ** 92,00 117,00 150,00 
Wrakduiken theorie 70,00 95,00 128,00 
Wrakduiken praktijk Zie nieuwsbrief Zie nieuwsbrief Zie nieuwsbrief 
Droogpakduiken 50,00 75,00 108,00 
Onderwater oriëntatie 50,00 75,00 108,00 
Onderwater biologie 55,00 80,00 113,00 
Nitrox basis 79,00 103,00 137,00 
Nitrox gevorderd 82,00 107,00 140,00 
Redden 70,00 95,00 128,00 
Decompressieduiken 70,00 102,00 134,00 
Driftduiken 76,00 102,00 134,00 
Zoeken en bergen 70,00 95,00 128,00 
Fotografie 55,00 80,00 113,00 
IJsduiken 55,00 80,00 113,00 
 
 
Onder voorbehoud  van schrijffouten en prijscorrecties 


