
 

INLEIDING  
  

Op 29 april 2018 gaat er een BRAVOS-proevendag door voor kandidaten voor alle brevetten te Barges (Doornik) 
Deze duiken zijn toegankelijk voor alle BRAVOS-duikers die desbetreffende proeven nog dienen af te leggen.  

  
HET BRAVOS – BESTUUR  

    
DAGINDELING   

14:15  
 

Aankomst bij Barges 
 

14:30 Binnenrijden in Barges met vermelding “Bravos” 
14:35 Inschrijving bevestigen en betalen bij Bravos verantwoordelijke 

14:40 Duikers maken zich klaar 
Nodige veiligheids-materiaal wordt bovenaan trap geplaatst 

15:10 Briefing 

15:30 Ploegen te water (steeds 1 ploeg instand by) – tegen ten laatste 
16:00 alle ploegen te water 

17:00 Einde duik iedereen uit het water, ten laatste tegen 17u30 terrein 
verlaten 

17:30 Er kan iets gedronken worden in La Vieille Guinguette, 78 
Chaussee de Willemeau, Doornik 

  
 
 

VEILIGHEID ALGEMEEN 
  
 
Het volgende veiligheidsmateriaal is verplicht: 1 O2 fles, EHBO materiaal en 1 reservefles met 
ontspanner (jacket niet nodig). Dit materiaal dient ter beschikking te staan boven aan de trap voor 
het aangewezen duikponton.  
 
Iedere club dient zijn eigen zuurstoffles mee te brengen en ze tijdens de duik  te plaatsen boven aan 
de trap voor het aangewezen duikponton. Het Bravos-bestuur zorgt voor een extra fles met 
ontspanner.  
 
Tijdens de duik dient er steeds een ploeg in volledige duik-uitrusting in stand-by te staan op het 
ponton. 
  
Aan- en afmelden dient te gebeuren bij de tijdens de briefing aangeduide verantwoordelijke. 
 
 
  

                                                     

           

     

29   april 2018 
PROEVENDAG  

Barges   
ALLE NIVEAUS  Recreatieve duikers  

Nitrox  
  



INSCHRIJVINGSPROCEDURE   
  
 
  

Om organisatorische redenen is het noodzakelijk dat voor 23/04/2018 inschreven wordt via inschrijvingen@bravos-vzw.be  
  
Volgende informatie is noodzakelijk bij inschrijving:  
  

• Club  
• Naam (kandidaat/instructeur)  
• Voornaam (kandidaat/instructeur)  
• Brevet(kandidaat/instructeur)  
• Proef  

  
De bevestiging van inschrijvingen en betaling in de Barges zelf vangen aan om 14u30 uur op parking .  
  

 betaling 1  euro – BRAVOSLEDEN      
 betaling 4 euro  – niet BRAVOSLEDEN 
 Gratis  - instructeurs en Assistent Instructeurs 

 
  
NOTA  
  
Gezien de zeer strakke planning is het noodzakelijk dat op voorhand ingeschreven wordt, zo kan de 
planning vooraf gemaakt worden. 
Bij elke proevendag merken we dat er een groot verschil zit tussen de personen die vooraf ingeschreven 
zijn en de personen die in werkelijkheid komen opdagen. Gezien het tijdschema in de Barges heel krap 
is, is het heel belangrijk dit deze keer beter te doen. 
Wees tijdig, telaatkomers kunnen we geen duik beloven. 
Hou je geldige CMASkaart en 4 euro klaar zodat het aanmelden vlot kan verlopen. 
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