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Welkom in onze duikschool

Velen kennen de onderwaterwereld van de fantastische documentaires van commandant Cousteau.
Je besliste vandaag om je eerste stap te zetten in deze mysterieuze onderwaterwereld, je volgende
stappen richting zeebodem zullen onder begeleiding zijn van ervaren duikers.
Je koos voor onze duikschool, dus voor een veilige en zeer efficiënte opleiding.
Bij ons staat veiligheid en kameraadschap centraal.
Tijdens de trainingen, elke dinsdagavond van 21.15 tot 22.30 uur, zullen onze lesgevers (de monitors
of beter gezegd de Instructeurs en Assistent-Instructeurs) je bepaalde handelingen en vaardigheden
bijbrengen die je misschien voordien nooit mogelijk achtte.
Voorbeeld: je duikbril vol water laten lopen en vervolgens leegblazen terwijl je onder water zit.
De nodige theoretische kennis zal je op een eenvoudige maar doeltreffende manier bijgebracht
worden.
Laat je vooral niet afschrikken! Duiken is niet moeilijk. Velen zijn je reeds voorafgegaan.
En geloof me vrij: steeds volhouden, de aanhouder wint.
Ik wens je veel duikplezier en fantastische tijd in onze club.

Jos De Laet
Erevoorzitter
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Onze duikschool
Structuur
The SeaMasters is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw), aangesloten bij
NELOS (Nederlandstalige Liga voor Onderwateronderzoek en -Sport).
NELOS wordt samen met de Franstalige liga LIFRAS overkoepeld door
BEFOS (Belgische Federatie voor Onderwateronderzoek en Sport).
Elk land mag één federatie hebben die aangesloten is bij de wereldwijde duiksportbond
CMAS (Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques).
Onze club, gevestigd in de regio Antwerpen, is tevens lid van de regionale overkoepeling
AVOS (Antwerpse Verstandhouding voor Onderwateronderzoek en-Sport).
Duikschool
The SeaMasters vzw is een duikschool omdat onze opleidingen geleid worden door ervaren
instructeurs. De brevetten die je kan behalen in onze duikschool zijn wereldwijd erkend en genieten
een uitstekende reputatie.
Verdere informatie over het behalen van deze brevetten kan je bekomen bij onze instructeurs.

Korte historiek
In 1993 namen enkele monitors van de goed georganiseerde Duikschool "Moby Dick Diving Team"
het besluit om samen een nieuwe duikschool op te richten. De doelstelling was om dezelfde kwaliteit
van NELOS-opleidingen aan te bieden zoals we al jaren gewoon waren bij "Moby Dick" en er voor
te zorgen dat iedereen een leuke tijd had bij het uitoefenen van zijn hobby en sport.
Op 9 december 1993 was het dan zo ver en verschenen de statuten van de duikschool "The
Seamasters" in het staatsblad ref.: N 21089 (39742). De naam "The SeaMasters" duidt op de eerst
ingeschreven leden: het waren allen ervaren duikers. Deze jonge duikschool had reeds vele jaren
ervaring onder zijn leden. Ondertussen bestaan we al meer dan 25 jaar en is het merendeel van de
stichtende leden nog steeds actief in onze club. Vele van deze leden hebben dan ook een functie in
het bestuur of duikonderricht.
Onze duikschool kan zelfstandig mensen opleiden tot 3-ster duiker en nitroxduiker, en kan opleiding
voorzien om verder door te groeien tot 4-ster duiker, assistent-instructeur of zelfs instructeur.
Wij beschikken over duikmateriaal dat kan gebruikt worden in het zwembad en op clubduiken, hierin
wordt regelmatig geïnvesteerd zodat we steeds over de nieuwste materialen beschikken.
We beschikken over verschillende instructeurs die actief zijn binnen de federatie waardoor ons kader
steeds up-to-date is.
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Het bestuur
Bestuur@seamasters.info

Voorzitter

Ondervoorzitter

Ronny De Laet
Tel.: +32 15 62 34 46
Gsm: +32 477 283 954

Ivo Madder
Tel.: +32 3 290 54 06
Gsm: +32 475 733 201

Penningmeester

Secretaris

Geert D'Heere
Tel./fax: +32 2 251 45 37
Gsm: +32 476 353 474

Axel Dekeyser
Gsm: +32 483 501 996

Duikschoolverantwoordelijke

Materiaalmeester

Rob Scheers
Gsm: +32 479 49 15 21

Bart Nuyts
Gsm: +32 468 14 77 45

OWT-Sportcommissie
Glenn Tessens
Gsm:+32 485 575 213

Redactieteam:
Ivo Madder, Ronny De Laet en Axel Dekeyser.

Redactie@seamasters.info

Erevoorzitter

Erelid

Jos De Laet

Frank Schutters
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Lid worden van onze club
Duiken heeft jouw interesse aangewakkerd!
-

Download deze brochure van onze website.
Informeer bij onze bestuursleden.

Geniet nu eerst van 2 initiaties!
-

Breng zelf je zwemkledij en handdoek mee
Voor een duikbril, snorkel, zwemvliezen en loodgordel zorgen wij.

Nu ben je zeker dat onze club iets voor jou is!
-

Stort je lidgeld op bankrekening van The SeaMasters vzw

-

IBAN: BE73 0682 1385 9260 (BIC: GKCCBEBB)

-

Vermeld je naam en lidgeld met het jaartal

-

Je ontvangt na betaling een NELOS-duikpakket

-

In het duikpakket vind je o.a.:
a) het medisch formulier dat je tijdens het doktersbezoek (medische keuring) door de
dokter laat invullen.
b) een duikboekje waarvan je de pagina “geneeskundige onderzoeken” ook door de dokter
laat handtekenen, dateren en afstempelen.

Nu nog een doktersonderzoek en je bent klaar om erin te vliegen!
-

Geef het ingevuld doktersstrookje af aan de secretaris, het tweede blad van je duikboekje
vervolledig je met je pasfoto en handtekening.

-

Vanaf nu ben je volwaardig lid, verzekerd en kan je zonder zorgen in het zwembad.

-

Je ontvangt vanaf nu gratis de elektronische nieuwsbrief van onze duikschool en het
tweemaandelijks NELOS-tijdschrift “Hippocampus”.

-

Tevens krijg je ook een login voor onze website en activiteitenkalender.
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Bootduiken

Foto: Axel Dekeyser

Kerstmarkt

Foto: Rob Scheers
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Is duiken duur?
Het lidgeld
De lidgelden voor het komende jaar worden bepaald door het bestuur van onze duikschool.
• Nieuw lid (zonder brevet)
• Nieuw lid (Met brevet)
• Hernieuwing 1ste lid
• Tweede lid
*Heb je vragen over het lidgeld van desbetreffend jaar, vraag dan even de lidgeldbrief op bij het secretariaat
of op bestuur@seamasters.info

In het lidgeld zijn volgende zaken inbegrepen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

het lidmaatschap bij NELOS
de ongeval- en reisbijstandsverzekering bij N.V. Arena
gratis toegang tot het zwembad tijdens onze trainingen
gratis gebruik van duikmateriaal zoals fles, trimvest en ontspanner (tijdens de zwembadtrainingen)
voordelig huren van duikmateriaal voor je openwaterduiken en speciale tarieven voor langdurig huren
een abonnement op Hippocampus (bondsblad van NELOS)
de theoretische en praktische lessen van onze lesgevers/instructeurs
begeleiding tijdens de openwaterduiken
gezellige activiteiten
de elektronische nieuwsbrief van onze duikschool

Welke uitgaven mag je nog verwachten?
•
•
•

•

Een medische keuring ondergaan.
Bij je volgende zwembadtrainingen kan je best beschikken over je eigen basisuitrusting: bril met
neusstuk; snorkel; zwemvliezen; loodgordel (3 à 4 kg geplastificeerd lood).
Voor de aankoop van duikmateriaal kan je informeren bij onze lesgevers of je direct wenden tot
de volgende duikwinkels:
➢ GTproducts, Dwarsstraat 7, 2830 Blaasveld (Glenn Tessens)
➢ Scuba Service Store, Papenaardekenstraat 214, 2900 Schoten.
Per behaald brevet rekent NELOS je homologatiegeld aan. De meest recente gegevens omtrent
de homologatiebedragen kan je steeds terugvinden op https://nelos.be/artikel/homologatie

*Deze bedragen worden bepaald door duikonderricht NELOS. Exacte bedragen voor andere brevetten kan je
bekomen via bestuur@seamasters.info.

Materiaal!
•
•

Tijdens de zwembadtrainingen maak je gratis gebruik van duikfles, ontspanner, duikcomputer
en trimvest.
Bij openwaterduiken kan je dit materiaal bij onze materiaalmeester huren aan zeer democratische
weekprijzen of speciale huurprijs voor gans de vakantie.
Let op: reserveer materiaal minimaal 1 week vooraf zodat men de nodige schikkingen kan
treffen.
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De medische keuring
Wanneer?
•
•
•

Jaarlijks verplicht.
Voor een eerste onderzoek tot keuring voor een duik- en sportonderzoek: direct na of tijdens de
periode van je twee gratis proeftrainingen.
Elke duiker of aspirant-duiker die een medisch onderzoek ondergaat tussen 1 september (jaar X1) en 31 augustus (jaar X), waarbij er geen klinische tegenaanwijzingen zijn om te duiken heeft
een medische keuring met een geldigheidsdatum tot 31 maart (jaar X+1), startend vanaf de datum
van de medische keuring.

Waar en wie?
•
•

Je bent 14 jaar of ouder en je laat je voor de eerste maal onderzoeken, dan kan je best op
consultatie gaan bij een dokter betrokken bij de duiksport, zie: www.nelos.be/medisch
Je bent 45 jaar of ouder: je dient bijkomend op je 45ste en om de 5 jaar een elektrocardiogram
onder belasting te ondergaan.

Wat?
•
•

Tijdens de medisch keuring worden een aantal onderzoeken uitgevoerd (zie ook het
doktersformulier) en is er speciale aandacht voor neus, keel en oren.
In je duikpakket vind je:
a) Het doktersformulier.
Je vult je 'Persoonlijke Gegevens' in.
Je laat de dokter het ‘medisch onderzoek' invullen
b) Laat ook de pagina “medische onderzoeken” van je duikboekje door de dokter invullen,
afstempelen en ondertekenen.

Opmerkingen
•
•

•

Het ingevuld formulier van je medisch onderzoek
bezorg
je
zo
vlug
mogelijk
aan
bestuur@seamasters.info
In geval van een ernstig duikongeval, kan alleen een
dokter van (of aanvaard door) de Geneeskundige
Commissie, na een nieuw onderzoek, je terug
toestemming geven om te duiken.
Bij gecompliceerde breuken of zware ziekte is het best
om raad te vragen aan een dokter van de Geneeskundige
Commissie.
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De duikschool
Beste duiker,
Je bent nu een nieuw lid in onze duikschool, dat doet mij als duikschoolverantwoordelijke uiteraard
veel plezier voor het vertrouwen dat je schenkt aan onze duikschool.
Dit is een verstandige keuze waar je geen spijt van zal krijgen, in onze duikschool kan je uitgroeien
tot een volwaardige duiker waarbij je kan genieten van een degelijke opleiding en de beste
begeleiding van zeer ervaren duikers en instructeurs.
Het opleidingssysteem is modulair opgebouwd en je kan
op eigen tempo doorgroeien van beginnend duiker over
zelfstandig duiker tot instructeur. Daar wij over voldoende
kwantiteit en kwaliteit in ons opleidingskader beschikken,
kunnen wij je hierin bijstaan. Dit gebeurt door een
theoretische en praktische opleiding, waarbij veiligheid
hoog in het vaandel wordt gedragen. Hierbij wordt
vermeden dat beginnende duikers direct de grote dieptes
gaan nastreven. In de duiksport is er geen plaats voor
‘machogedrag’ maar wel voor gezond verstand, kennis,
opleiding, regelmatig trainen en uiteraard passie. Hierdoor
kan je rustig doorgroeien tot een zeer ervaren duiker en
met volle teugen genieten van de prachtige fauna en flora
onderwater.
Je kan in onze duikclub terecht voor alle facetten van het duiken, namelijk: zoetwater, zoutwater,
wrakduiken, ijsduiken, mengselduiken en natuurlijk de duiken in tropische wateren. Meestal
gebeuren de eerste duikjes in zoetwater, dan volgen er een heleboel in de Oosterschelde met zijn
prachtige fauna en flora. Als je dan gebeten bent door de ‘duikmicrobe’, zullen er hopelijk nog veel
volgen en misschien wel in tropische wateren, want iedereen kent toch de prachtige
onderwaterlandschappen uit documentaires op National Geographic. ‘Die hards’ kunnen zich dan
wagen aan wrakduiken op de Noordzee, ijsduiken (wanneer de winter nog eens hard toeslaat) of
zelfs proeven van het ‘mengselduiken’; dit natuurlijk na doorgedreven opleiding.
Zoals je hierboven hebt kunnen lezen, spreek ik van een duikschool en een duikclub. Dit vraagt enige
verduidelijking: wel een duikclub betekent organiseren van activiteiten en clubduiken,
kameraadschap, ervaringen uitwisselen, en dit alles in een gezellige sfeer. Een duikschool is een
duikclub die zelfstandig opleiding kan geven en brevetten uitreiken. Onze duikschool beschikt ook
over de nieuwste materialen om mee te trainen, alsook om te huren zodat je de eerste duikjes met
degelijk materiaal kan uitoefenen. Hierdoor krijgen we de stempel van Tecline Duikschool.
In onze duikclub worden regelmatig reisideeën besproken en uitgestippeld naar tropische
bestemmingen, die met de juiste omkadering concreet ingevuld worden.
Regelmatig organiseert onze club duikreizen, weekends en evenementen die toegankelijk zijn voor
al onze leden. Ook worden er verschillende themaduiken uitgevoerd.
O.W.T.-verantwoordelijke,
Glenn Tessens
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Onze website

www.seamasters.info

Inlogmogelijkheden voor clubleden
Van zodra je lid bent van onze duikschool ontvang je inloggegevens voor deze website, zodat je
bijv. kan inschrijven voor een clubduik via deze website. Bij problemen bij het inloggen kan je steeds
terecht bij bestuur@seamasters.info. Nadat je ingelogd bent kan je inschrijven voor een bepaalde
clubduik, foto's bekijken en andere voor niet-leden verborgen info.
Via www.seamasters.info wordt ook de elektronische nieuwsbrief verzonden die je als lid regelmatig
toegezonden krijgt.

•
•
•

Enkele nuttige links:
De NELOS-website: www.nelos.be
De AVOS-website: www.avos.be
GTproducts: www.gtproducts.be
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Evenementen

The Seamasters
organiseren op
regelmatig tijdstip
evenementen, de meeste
zijn duikgerelateerd
maar het is niet
noodzakelijk.
The SeaMasters laten
geen moment onbenut
om plezier te maken,
een BBQ te organiseren
of zelfs een leuke
uitstap te maken.
Bootduiken in de
Oosterschelde of
Noordzee horen ook tot
de mogelijkheden.
Heb je suggesties of vragen,
neem dan contact op met één
van de bestuursleden.
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OnderWaterTechnieken (OWT) en Sportcommissie
Elk jaar organiseert de OWT-Sportcommissie van onze duikschool één of meer activiteiten.
•

Een avond OWT:
De normale training wordt dan vervangen door gezamenlijke oefeningen in
wedstrijdverband. De grote uitdaging bestaat erin dat ook beginnelingen moeten kunnen
winnen, dit vraagt de nodige creativiteit bij het vastleggen van deze 'spelletjes'.
Enkele voorbeelden uit het verleden:
- eendjes vangen;
- door ringen zwemmen;
- bouten in een plaatje vijzen (en terug losmaken);
- estafette zwemmen.

•

Nettentraining.

•

Zwemtechnieken

•

Gebruik van reel en OSB

•

Stagehandeling

•

Droogpak

•

Volgelaatsmasker

•

Rebreather-initiatie

•

Scooterinitiatie
Anja Aerts met droogpak Foto: Glenn Tessens

CCR-initiaie Foto: Glenn Tessens

Nieuw Tecline wings testen Foto: Glenn Tessens

In de zomermaanden organiseren we opleiding / test – en proevenduiken, tijdens deze duiken kunnen
bovenstaande activiteiten ook eens in openwater worden uitgeprobeerd.
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Duikonderricht

Glenn Tessens
3 ster Instructeur - nr. 277

Ivo Madder
3 ster Instructeur - nr. 257

Nitrox-Instructeur, Blender Instructeur Trimix
en Rebreather Instructeur Trimix
(O.W.T.-verantwoordelijke, verantwoordelijke
opleiding Assistent-Instructeur & Instructeur,
Verantwoordelijke Technische cel)

Nitrox-Instructeur, Docent opleiding
Specialisatiebrevet Onderwaterbiologie
(Verantwoordelijke opleiding 1*D, assistentie
opleiding AI & Instructeur)

Gsm: + 32 485 57 52 13

Tel.: + 32 3 290 54 06
Gsm: + 32 475 73 32 01

Geert D’Heere
3 ster Instructeur – nr. 247

Ronny De Laet
2 ster Instructeur - nr. 799

Nitrox-Instructeur
(Assistentie opleiding Assistent-Instructeur)

Nitrox-Instructeur
(Verantwoordelijke opleiding 3*D)

Gsm: + 32 495 49 43 20

Tel.: + 32 15 62 34 46
Gsm: + 32 477 28 39 54

Jean Van Houtven
2 ster Instructeur - nr. 819

Anja Aerts
2 ster Instructeur - nr. 1213

(Assistentie opleiding 2*D)

Gsm: + 32 499 75 84 26

Nitrox-Instructeur
(Assistentie opleiding 3*D)

Jos De Laet
1 ster Instructeur - nr. 72

Rudy Collier
1 ster Instructeur - nr. 1631

Gevorderde Nitrox-Duiker
(Assistentie opleiding 2*D)

(Assistentie fysieke ploeg)

Tel.: + 32 2 251 45 37
Gsm: + 32 476 35 34 74

Gsm: + 32 476 39 72 72

Gsm: + 32 486 21 79 48

Luc Rooyackers
1 ster Instructeur – nr. 2213

Rob Scheers
1 ster Instructeur – nr. 2695

Gevorderde Nitrox-Duiker
(Assistentie opleiding 3*D)

Gevorderde Nitrox-Duiker
(Duikschoolverantwoordelijke)

Gsm: + 32 477 42 40 09

Gsm: + 32 479 49 15 21
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Inschrijvingsformulier
Strookje A2: Definitieve inschrijving
→ Penningmeester → Duiksecretariaat → Secretaris → Communicatieteam
Datum

Achternaam

Voornaam

Betaald Pakket





De nieuwsbrief mag gestuurd worden op e-mailadres: .......................................................................
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strookje A1: Proef deelname zwembadtraining
→ Trainer → Penningmeester → Secretaris
Achternaam

Voornaam

Adres (straat + nummer)

Postcode

e-mailadres

Woonplaats

Telefoonnummer

gsm

Woonplaats

Geboortedatum

Geboorteplaats

Nationaliteit

Ik, ...................................................................., met bovenstaande gegevens, verklaar vrijwillig deel
te nemen aan de twee gratis trainingssessies van de duikschool The SeaMasters vzw en zal afzien
van elke te lastenlegging bij ongeval of ander ongemak.
Handtekening, voorafgegaan door ‘gelezen en goedgekeurd’.

.................................................................... datum: ......../ ......../20........
Overeenkomstig de Belgische wet van 08/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer, gewijzigd door de Europese wet van 11 december
1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995, melden wij dat uw persoonsgegevens worden bijgehouden in een bestand. Wij
verbinden ons ertoe deze gegevens enkel te gebruiken voor de onderlinge communicatie, de briefwisseling en de administratie van onze duikschool
overeenkomstig het doel van onze vereniging. U hebt inzage- en correctierecht.
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