Duik Baan Begeleiding Plan (DBBP)
Inleiding:
Mede door de wijziging in type perslucht opleiding, te weten PADI in plaats van NOB, is een hernieuwde
opzet van de zwembadlessen noodzakelijk, maar ook moet gekeken worden naar de doorstroming van
de (jeugd)leden van La Rana op de verschillende niveaus. Hierbij speelt leeftijd een belangrijke rol maar
kan in individuele gevallen naar alternatieven worden gekeken. Steeds vaker melden nieuwe leden zich
aan met een leerstoornis of andere ontwikkelingsstoornis, waardoor een koppeling enkel aan leeftijd
niet altijd wenselijk is.
De Jeugdduikvereniging La Rana heeft als doelgroep jeugd die geïnteresseerd is in het duiken. Deze
interesse kan vanuit het kind komen of vanuit de ouders. Vaak zien wij dat kind en ouder samen de
lessen volgen en op gaan voor het Open Water Brevet. Maar steeds jongere kinderen melden zich aan
als lid om te snorkelen.
Probleemstelling:
La Rana huurt het zwembad de Eendraght in Hellevoetsluis op zaterdag van 16:30 uur tot 18:30 uur.
Inschrijving als lid staat open vanaf de leeftijd van 7 jaar. Minimum eis is dat het kind de zwemdiploma’s
A en B heeft en dus watervrij is. Vanaf deze leeftijd is het mogelijk de snorkelopleidingen A, B en C te
volgen.
Vanaf 10 jaar kan het kind voor het eerst kennismaken met de duiksport door de opleidingen PADI Seal
Team en Master Seal Team. Ingangseis is snorkeldiploma C.
Vanaf 12 jaar kan de cursus PADI Open Water Diver worden gevolgd bestaande uit de duiktheorie, 5
zwembadlessen en 4 buitenduiklessen. Deze opleiding wordt verzorgd door PADI Open Water Scuba
Instructors. Ingangseis voor de Open Water cursus is het bezit van een snorkel B diploma.
Vervolgcursussen zoals Advanced Diver , Rescue Diver en Dive Master, maar ook speciality cursussen
zoals Enriched Air diver, EFR, Medical trained en Oxigen provider, worden gegeven naar gelang er
cursisten zijn die zich aanmelden. Deze opleidingen worden gegeven door PADI of IDD instructeurs.
Voor ervaren, gebrevetteerde duikers worden trainingsuren georganiseerd.
Het verenigingsjaar loopt van september tot en met augustus en loopt daarmee synchroon aan het
schooljaar. Het (buiten)duikseizoen loopt echter binnen een kalenderjaar van ongeveer maart tot
november.
Door en voor gebrevetteerde duikers worden er vrijwel iedere zondag duiken georganiseerd naar
wisselende duikstekken. Daarnaast zijn er speciale themaduiken zoals de paasduik, barbecueduik of
oliebollenduik en kampeer/duikweekenden. Duiken geschiedt op eigen risico.
Doel van dit Duik Baan Begeleiding Plan is, om bij aanmelding als lid, informatie te geven aan
belangstellenden over de mogelijkheden die er zijn voor de leden van Jeugdduikvereniging La Rana.
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Opzet van de cursussen en doorstroming:
Voor kinderen vanaf 7 jaar worden de snorkelcursussen A, B en C gegeven. Hierbij gaat het er niet om
zo snel mogelijk deze diploma’s te behalen maar om de snorkelvaardigheden goed onder de knie te
krijgen en dienen deze cursussen als basis voor een latere duikcursus.
Pas vanaf de leeftijd van 10 jaar kan doorgestroomd worden naar het PADI Seal Team met een
ingangseis van het bezit van de snorkeldiploma’s ABC.
Mocht een kind klaar zijn met de snorkelopleidingen voordat hij of zij 10 jaar is dan kan “doorgetraind”
worden bij de snorkel C groep. Vaardigheden worden zo verder verbeterd en vormen een solide basis
voor het PADI Seal Team. Om discussie te voorkomen over doorstroming, is het verstandig al bij
aanmelding als lid een globale planning te bespreken. Voorkomen moet worden dat kinderen zich gaan
vervelen. De snorkel C opleiding moet daarom gedeeltelijk bestaan uit een training met wisselende
onderdelen en spelletjes.
Zodra het kind 10 jaar oud is en belangstelling heeft voor het duiken, kan de overstap gemaakt worden
naar het PADI Seal Team. Deze opleiding start 2 keer per verenigingsjaar: in augustus en in januari. De
Seal Team lessen worden gespreid over de periode augustus tot en met december en in de tweede helft
van het verenigingsjaar over de periode januari tot en met juni.
Kinderen die het Seal Team brevet hebben behaald stromen door naar het Master Seal Team. Deze
opleiding bestaat uit een 10-tal “specialties” waarin de vaardigheden van de jonge duikers worden
uitgebreid. De opleiding Seal Team en Master Seal Team duurt dus voor ieder kind een “heel jaar” en
hoeft dus niet samen te vallen met een verenigingsjaar.
Na afronding van de deze opleiding en het behalen van de twee brevetten, schuiven de kinderen door
naar het 2e lesuur: het trainingsuur van de “jonge bejaarden”.
Vanaf de leeftijd van 12 jaar kan worden deelgenomen aan de PADI Open Water Diver (OWD) cursus.
Deze cursus bestaat uit de duiktheorie, 5 zwembadlessen en 4 buitenduiken. Voor nieuwe leden, die op
moment van aanmelden 12 jaar of ouder zijn, is de ingangseis het snorkel B diploma. De OWD opleiding
start in januari met de zwembadlessen en de theorie en buitenduiken volgen in het voorjaar. De
opleiding wordt slechts één keer per verenigingsjaar gegeven en sluit aan bij het (buiten)duikseizoen.
Voor leden, ouder dan 12 jaar, die geen belangstelling hebben voor het OWD brevet maar wel in het
zwembad willen leren duiken bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan de zwembad lessen van de
OWD cursus. Voor deze groep leden bestaat ook de mogelijkheid om deel te nemen aan de
theorielessen, zodat zij bijvoorbeeld later op vakantie de 4 buiten(opleidings)duiken kunnen maken en
alsnog het OWD brevet halen bijvoorbeeld tijdens een “verre”vakantie. Het gaat hier om “Referrals”.
Na het behalen van het OWD brevet of afronding van de zwembad(opleidings)duiken, schuiven deze
leden door naar het 2e uur: de jonge bejaarden groep. Als meer ervaring is opgedaan met vrije
(buiten)duiken en men voldoende zelfvertrouwen heeft opgebouwd in het zwembad, kan men
doorschuiven naar de trainingsgroep van de “ruige jongens”.
Iedereen met een Open Water Diver brevet kan zich inschrijven voor een aansluitende vervolgopleiding:
Advanced Diver, Emergency First Response (EFR), Medical Trained, Oxigen Provider, Rescue Diver of
Dive Master. Los daarvan zullen specifieke opleidingen worden verzorgd voor bijvoorbeeld Enriched Air (
Nitrox ) Diver.
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Deze vervolgopleidingen worden verzorgd al naar gelang er voldoende belangstelling is en worden
gegeven door PADI of IDD instructeurs.
Voor ervaren gebrevetteerde duikers wordt een trainingsuur verzorgd gericht op een stukje conditie en
vaardigheden met duikapparatuur. Plezier speelt hierbij een belangrijke rol, waarbij ook het onderlinge
sociale contact niet vergeten wordt.
Verzorging van de zwembadlessen:
De lessen snorkelen, Seal Team, Master Seal Team en de OWD zwembadlessen worden gegeven in het
eerste lesuur van 16:30 uur tot 17:30 uur.
De trainingen voor gebrevetteerde duikers worden gegeven in het tweede lesuur van 17:30 uur tot
18:30 uur.
De lessen worden gegeven door twee personen van de crew, waarbij zoveel mogelijk geprobeerd wordt
dit duo uit tenminste één volwassene te laten bestaan. Door twee crewleden in te zetten per les(soort),
kunnen de leden individueel worden geholpen bij voor hen lastige oefeningen. Omdat La Rana werkt
met vrijwilligers kan het voorkomen dat van deze indeling moet worden afgeweken.
Crew:
De crewleden bestaan uit door het bestuur gevraagde Instructeurs, Dive Masters en enthousiaste leden.
Hierbij is er geen minimum leeftijd voor crewleden.
Om de kwaliteit van het lesgeven te waarborgen worden iedere eerste zaterdag van de maand
voorafgaand aan de reguliere lesuren een skill trainingsuur voor crewleden verzorgd door een van de
Instructeurs. Tijdens dit skill trainingsuur worden specifieke vaardigheden gedemonstreerd en getraind
met als doel dat ieder crewlid de vaardigheden op demonstratie niveau beheerst. De skill trainingsuren
worden gegeven specifiek gericht op snorkelvaardigheden en op duikvaardigheden. De crewleden
worden ingedeeld in 2 groepen; zij die de snorkellessen verzorgen en zij die de perslucht/trainingslessen
verzorgen. De skill trainingsuren zijn een must voor de crewleden om goed te kunnen lesgeven. De
crewleden worden ingedeeld voor het seizoen. Onderling ruilen is toegestaan mits dit gebeurt binnen de
snorkelgroep of de perslucht/trainingsgroep. De vaardigheden die getraind worden zijn de vereiste
vaardigheden voor de snorkeldiploma’s A, B en C en de vaardigheden uit de PADI OWD zwembadlessen
Voorafgaand aan het verenigingsseizoen wordt een gezamenlijke training van alle crewleden verzorgd
mede voor de teambuilding.
De indeling van de crewleden voor de lessen op zaterdag wordt verzorgd door de zwembadcoördinator.
De crew heeft regelmatig overleg over de planning van de lessen en de inrichting van de lessen.
Nieuwe crewleden kunnen naar behoefte gedurende het lopende seizoen worden toegevoegd. Iedereen
kan hiervoor een enthousiast lid voordragen, maar het bestuur stelt de lijst met crewleden in overleg
met de crew vast.
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Samenvatting:
Voor de verschillende cursussen snorkelen en perslucht duiken zijn een aantal leeftijdsgrenzen
vastgesteld. Minimum leeftijd om lid te worden van de Jeugdduikvereniging La Rana is 7 jaar. Deze jonge
leden kunnen leren snorkelen opleidend tot de snorkeldiploma’s A,B,C. Vanaf 10 jaar bestaat er de
mogelijkheid om in het zwembad te leren duiken met perslucht volgens de PADI Seal Team opleiding.
De opleiding tot Open Water Diver is mogelijk voor iedereen vanaf 12 jaar met als toelatingseis: het
bezit van het snorkel B diploma.
Het trainingsuur (2e zwembadlesuur) staat open voor iedereen met een (zwembad)duikbrevet en is
gericht op conditietraining en het op peil houden van de duikvaardigheden.
Alle lessen worden verzorgd door crewleden, maar de PADI (zwembad)opleidingsduiken worden
verzorgd door daartoe bevoegde PADI instructeurs. Vervolgopleidingen worden gegeven door IDD en
PADI instructeurs.
Het bestuur van La Rana
September 2010
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