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Wrakduiken leren bij Scubido: PADI Wrak duik specialty 

 

De PADI Wrak duik specialty bij Scubido bereidt je voor op het maken van veilige en 
verantwoorde wrakduiken op de Noordzee.  

Tijdens de wrak duik specialty wordt zowel ingegaan op technieken en procedures 
aan boord van grotere wrak duik charters als wel aan boord van kleinere particuliere 
plezier vaartuigen. 

De doelstellingen van de cursus zijn onder andere: 

Het opdoen van praktische wrakduikkennis onder gecontroleerde omstandigheden, 
het herkennen en vermijden van potentiële gevaren, het gebruik van speciale 
wrakduikprocedures, het uitvoeren van noodprocedures  en het plannen van 
wrakduiken op een veilige en conservatieve wijze. 

Het inzicht te krijgen in de historische waarde van wrakken, zowel de sociale als de 
juridische zaken die daarbij komen kijken. 

De implicaties van wrakduiken te onderkennen, 
waaronder de pro`s  en contra`s van het 
verwijderen van voorwerpen van wrakken. 

Je voorbereiden voor het plannen en maken 
van wrakduiken op de Noordzee of onder 
gelijkwaardige omstandigheden. 

Indien van toepassing aan te geven welke 
gevaren er kunnen optreden bij het penetreren 
van wrakken, en de technieken en procedures 
laten zien die nodig zijn om die gevaren te 
minimaliseren. 

Alle Wrak duik specialty duiken zullen onder gecontroleerde wijze worden uitgevoerd 
in het binnenwater. Er zullen minimaaal twee duiken gemaakt worden in de 
vinkeveense plassen, waar we afdaaltechnieken, reeltechnieken, noodprocedures, 
opstijg technieken, het werken met een hefballon en een decoboei zullen oefenen. Er 
zal een duik gemaakt worden op de Archimedes in het Oostvoornsemeer en een duik 
op de Serpent in het Grevelingenmeer. Tijdens de laatste twee buitenwaterduiken 
zullen we ervaring op doen met het geleerde uit de eerste twee buitenwaterduiken.  

De kennisontwikkeling en oppervlakte praktijkdeel zullen 
in een dagdeel worden gegeven op het duikcentrum in 
Schoorl. 
Na het behalen van je PADI Wrak duik specialty brevet 
zal je onder begeleiding van Scubido minimaal een maar 
indien mogelijk twee wrakduiken gaan maken op een 
duik dag op de Noordzee. 
Na deze wrak duik ervaring op de Noordzee zal je in 
staat zijn om samen met je buddy  wrakduiken te 
plannen onder gelijkwaardige omstandigheden 

gebruikmakend van een wrakduikcharter of een kleinere wrakduikboot, binnen de 
nultijden en de beperkingen van je duikbrevet. 
De kosten voor de PADI Wrak duik specialty cursus zijn € 175,= 



2 
 

De PADI Wrak duik specialty duurt minimaal twee zaterdagen, of een zaterdag en 
een zondag, voor de kennisontwikkeling, het praktijkdeel en de buitenwater duiken.  
Een extra zaterdag of zondag voor de Noordzee wrak duik(en). 
De Noordzee wrak duiken zijn niet in de cursusprijs inbegrepen. 
  
Om mee te kunnen doen aan de PADI wrak duik specialty bij Scubido moet je 

minimaal 18 jaar zijn, gebrevetteerd zijn als PADI Advanced Open Water Diver of 

gelijkwaardig en aantoonbaar minimaal 50 duiken Nederland ervaring hebben.  

Het beschikken over een volledige set eigen duikuitrusting plus de aanvullende 

aanbevolen extra wrakduikuitrusting is handig. 

Mochten er toch nog vragen zijn over de PADI Wrak duik specialty cursus dan kun je 

altijd contact met ons opnemen. Tijdens kantoor uren 072-5090477 of mail naar 

info@scubido.com 

Voor meer informatie nodigen we je uit op het duikcentrum in Schoorl. 

Wil je je inschrijven maak dan gebruik van het bijgevoegde inschrijfformulier en kom 

je cursusboek ophalen op het duikcentrum in Schoorl. 

Met vriendelijke groeten 
Divecenter Scubido 
 

Erwin Ligthart  
Barbara Joon  
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Laanweg 5B - 1871 BH Schoorl - 072-5090477 - www.scubido.com – info@scubido.com 

 
 

PADI 5*IDC center 
Duikwinkel 
Duikschool 
Duikteam 
Duikreizen 
Perslucht-Nitrox-Trimix vulstation 
Reparatie en onderhoud 
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Inschrijfformulier PADI wrak duik specialty cursus  
 

Ja ik wil graag de Wrak duik cursus volgen en geef me hierbij dan ook  
op voor de cursus die start in ………….. 2014/15. 

 
Voornaam: 

Achternaam: 

Adres: 

Postcode  Woonplaats: 

Tel thuis / mobiel: 

Tel werk: 

E-mail adres 

Geboorte datum:                                               man / vrouw 

Aantal gelogde duiken in Nederland: 

Hoogst behaalde duikbrevet: 

 
Ik zal bijgevoegde medische verklaring naar waarheid invullen en een geldige medische 
verklaring overleggen niet ouder dan 24 maanden ondertekend door een duik medische arts. 
Deze duik medische arts moet de medische verklaring ondertekend hebben  en voorzien 
hebben van zijn persoonlijke stempel en een stempel FIT TO DIVE. 
  
Na ontvangst van het inschrijfformulier de medische verklaring en de verschuldigde cursus 
kosten zal Scubido mij het cursus materiaal verstrekken en voor mij een plaats in de cursus 
reserveren. 
 
 
 
 
 
 
 
Naam:                                                                   Handtekening:                          
 
 
 
 
Datum:  
 

 

                                                                                                         

 

 

Scubido Nederland 
Laanweg 5b 
1871 BH Schoorl 
Tel: 072-5090477 
K.v.k.nr. 37102516 
Postbank: 9353176 
www.scubido.com 
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Aanbevolen materialen voor de Wrak duik specialty: 
 
Tijdens de wrak duik specialty zal je van de volgende materialen gebruik gaan 
maken.  
 

   aantal omschrijving 

 1 Trimvest met voldoende drijfvermogen en power inflator 

 1 Ademautomaat + alternatieve luchtvoorziening + inflator slang 

 1  Instrumenten console manometer-dieptemeter-kompas  

 1 Duikcomputer 

 1 Bottom timer/duikhorloge 

 1 Duik fles minimaal 12/15 liter inhoud of dubbelset 10/12 

 1  Pony bottle minimaal 5 of 7 liter met automaat + inflator slang 

 1 Duik pak van voldoende dikte 7 mm met 5 mm shorty/droogpak  

 1 Paar duikschoentjes 

 1 Paar buitenwatervinnen 

 1 Paar duikhandschoenen/werkhandschoenen 

 1 Duikbril + reserve duikbril 

 1 Loodgordel met voldoende lood ook voor zoutwater 

 1  Deco boei met vinger reel 30 meter 

 1 Hefballon  

 1 Wrak reel met minimaal 45/75 meter lijn 

 1 Hoofdlamp  

 1 Back-up lamp 

 1  Duik mes scherp 

 1 Line cutter scherp/schaar 

 1  fluitje 

 1 Sein spiegel/CD 

 1 Schrijf leitje 

 1 logboek 

 
Maak gebruik van bovenstaande check list om te kijken welke materialen je nog mist. 
Bepaalde materialen kunnen gehuurd worden maar de beschikbaarheid is beperkt. 
Ben je nog niet in het bezit van alle materialen neem dan contact met ons op.  


