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Duiken leren bij Scubido: PADI Open Water Diver
De PADI Open Water Diver cursus is het eerste volwaardige duikbrevet binnen het
PADI systeem van duikopleidingen
Na het behalen van je PADI Open Water Diver brevet ben je in staat om samen met
een buddy zelfstandig duiken te plannen en te maken in een omgeving die gelijk is
aan de omgeving waarin je hebt leren duiken tot een maximale diepte van 18 meter.
In de PADI Open Water Diver cursus leer je
de basisvaardigheden van het duiken in de
ontspannen beschermende omgeving van een
zwembad.
Tijdens de PADI Open Water Diver cursus ga
je minimaal 5 zwembadduiken maken.
Scubido gebruikt voor haar zwembad duiken het
zwembad in het van der Valk Hotel te Akersloot.
De watertemperatuur in het zwembad is zeer
aangenaam zodat je je aandacht volledig kunt
richten op het aanleren van je duikvaardigheden.
De kennis ontwikkeling van het duiken doe je in je eigen tempo thuis door zelfstudie,
waar bij je gebruik maakt van je eigen PADI Open Water Diver lesboek en DVD. De
zelfstudie wordt afgewisseld met theorie lessen bij Scubido op het duikcentrum in
Schoorl waar Je de sfeer van het duiken kunt proeven in het goed uitgeruste PADI
duikcentrum.
Tijdens de theorielessen zullen we je kennis aanvullen met voorbeelden uit de
praktijk, duikuitrusting uit de duikwinkel en verwijzingen naar andere onderdelen
binnen de cursus waar je je kennis zelf zult gaan toepassen. Ook zullen we toetsen
of je de basiskennis van het duiken beheerst door je vier Quizjes te laten maken en
een examen aan het einde van de kennis ontwikkeling.
Scubido is een van de twee Duikcentra in Noord-Holland die de hoge status van
PADI Instructeurs opleidingscentrum heeft behaald. PADI 5* IDC center
Als je alle basis vaardigheden van het duiken in het zwembad
beheerst en je hebt ook beheersing van de duiktheorie
getoond door voldoende te scoren op de Quizjes en het
examen, dan ben je klaar voor de buitenwaterduiken.
In het Buitenwater ga je minimaal vier buitenwaterduiken
maken verdeeld over twee zaterdagochtenden of middagen.
Tijdens de buitenwaterduiken ga je het geleerde in het
zwembad (je duikvaardigheden) en het geleerde in het
leslokaal (je duiktheorie) in de praktijk toepassen.
Je zult de buitenwater duiken gaan maken in de mooie
omgeving van de Vinkeveense plassen, waar de water kwaliteit
en het zicht onderwater tot het beste van Nederland behoort. Je zult verbaast zijn
over het onderwaterleven wat je tijdens de buitenwater duiken zult gaan zien. Het is
ons dan ook een genoegen om je daar mee in contact te mogen brengen.
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Nadat je aan alle uitvoeringsvereisten van de PADI Open Water Diver cursus hebt
voldaan en wij als instructeurs bij Scubido tijdens je buitenwaterduiken hebben
kunnen constateren dat je je verantwoord, bewust en comfortabel gedraagt en jij hebt
het gevoel dat jij onder gelijke omstandigheden met een buddy duiken zou kunnen
plannen en maken binnen de ervaring van je opleiding tot een maximale diepte van
18 meter, dan zal Scubido je PADI Open Water Diver brevet aanvragen bij PADI.
Na je brevettering als PADI Open Water Diver
kun je voor de rest van je leven over de hele
wereld gaan duiken samen met een buddy.
Er zal een wereld voor je open gaan.
Leren duiken bij Scubido in de PADI Open
Water Diver cursus kost € 349,= of € 299,=
als je bij ons een masker en snorkel koopt.
In de cursus prijs zijn alle kosten inbegrepen
waaronder het gebruik van de duikmaterialen
voor de zwembad en de buitenwaterduiken, je
eigen lespakket met logboek DVD en recreatie
duikplanner en het aanvragen van je PADI Open
Water duikbrevet bij PADI.
Je hoeft dus geen materiaal aan te schaffen om de PADI Open Water Diver cursus te
kunnen volgen bij Scubido.
Niet inbegrepen in de cursus prijs zijn je duik medische keuring à € 22,50 en je eigen
vervoer van en naar het zwembad, duikcentrum en de Vinkeveense plassen.
Wij verzorgen koffie, thee, chocolademelk en koekjes tijdens de theorielessen en de
buitenwaterduiken. Jij zorgt voor je enthousiasme en voorbereiding door je zelfstudie,
Lijkt je dit wat en zou je graag willen beginnen dan nodigen we je uit op ons
duikcentrum in Schoorl om je in te schrijven voor de cursus, na dat je je hebt
ingeschreven voor je PADI Open Water Diver cursus kun je met je eigen lespakket
direct beginnen aan je zelfstudie.
Je kunt je natuurlijk ook meteen inschrijven voor je PADI Open Water Diver cursus.
Iedere eerste zondag van de maand start er een nieuwe cursus. Maak gebruik van
het inschrijfformulier en kom je lespakket op halen op het duikcentrum in Schoorl.
Hieronder zie je een schematische weergave van een Scubido cursusrooster.
Inschrijven
Lespakket ophalen
Zelfstudie module 1
Zelfstudie module 2+3
Zelfstudie module 4+5

Zaterdag
Duikkeuring

Duikpakken passen

Zondagmiddag
Zwembad 1
Theorie 1
Zwembad 2
Theorie 2 + 3
Zwembad 3
Theorie 4 + 5
Zwembad 4
Theorie examen Zwembad 5

Zaterdagochtend of middag

Buitenwater 1 en 2
Buitenwater 3 en 4

De PADI Open Water Diver duurt dus minimaal vijf zondagmiddagen en twee
zaterdagochtenden of middagen.
Alle PADI duikopleidingen bij Scubido zijn gebaseerd op prestatie en niet op tijd dus
als je meer tijd nodig hebt duurt je cursus gewoon langer voor de zelfde cursus prijs.
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In voorgaande brochure hebben we getracht je een zo duidelijk mogelijk beeld te
schetsen van de PADI Open Water Diver cursus die bij Scubido gegeven wordt.
Mochten er toch nog vragen zijn over de PADI Open Water Diver cursus dan kun je
altijd contact met ons opnemen. Tijdens kantoor uren 072-5090477 of mail naar
info@scubido.com
Voor meer informatie of een persoonlijk gesprek nodigen we je uit op het
duikcentrum in Schoorl of als je het eerst een keer wilt proberen meld je dan aan
voor een duikintroductie à €15,= op zondagmiddag in het zwembad in Akersloot.
Wil je meteen beginnen maak dan gebruik van het bijgevoegde inschrijfformulier en
kom je lespakket ophalen op het duikcentrum in Schoorl.
Met vriendelijke groeten
Divecenter Scubido
Erwin Ligthart
Barbara Joon
PADI 5*IDC center
Duikwinkel
Duikschool
Duikteam
Duikreizen
Perslucht-Nitrox-Trimix vulstation
Reparatie en onderhoud

Laanweg 5B - 1871 BH Schoorl - 072-5090477 - www.scubido.com – info@scubido.com
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Scubido Nederland
Laanweg 5b
1871 BH Schoorl
Tel: 072-5090477
K.v.k.nr. 37102516
Postbank: 9353176
www.scubido.com

PADI 5*IDC center
Duikwinkel
Duikschool
Duikteam
Duikreizen
Perslucht-Nitrox-Trimix Vulstation
Reparatie en onderhoud

Inschrijfformulier Open Water Diver (Referral) Cursus
Ja ik wil graag de Open Water diver 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
Maat schoenen:
Maat T shirt (dat goed past dus niet oversized):
Ik zal bijgevoegde medische verklaring naar waarheid invullen en mij medisch laten keuren
voor het volgen van een duikcursus door een duik medische arts.
Deze duik medische arts zal deze medische verklaring ondertekenen en voorzien 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:

Datum:

Handtekening:

