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Beste nieuw clublid, 
 
Als voorzitter en duikschoolleider van de duikclub (duikschool) TORPEDO heet ik je, 
in naam van alle clubleden, van harte welkom. 
 
Duikclub TORPEDO is opgericht in 1969 en is aangesloten bij NELOS, de 
Nederlandstalige vleugel van BEFOS. BEFOS is op haar beurt aangesloten bij de 
wereldfederatie CMAS. 
 
Als duikschool mogen wij internationaal erkende CMAS-brevetten uitreiken. Al onze 
instructeurs en lesgevers staan in voor een degelijke, verantwoorde en plezierige 
duikopleiding. 
 
Samen met mijn duikvrienden geniet ik van die andere wereld onder water. Voor 
antwoorden op je vragen of voor een gesprek kan je steeds bij mij terecht. Nu rest 
mij niets meer dan je op te wachten aan de waterkant voor een fantastische duik. 
 
Je voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
Peter Janssens 
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BEFOS-NELOS-CMAS 
 
U werd (of wordt) lid van de duikclub, duikschool TORPEDO. Dat is een goede keuze. 
Maar wat betekenen die woorden, of samenvoeging van afkortingen eigenlijk ? 
TORPEDO: is de naam van onze club, en gekozen in verband met de sidderrog, met als 
wetenschappelijke naam Torpedo-Torpedo, een rogachtige die ter verdediging, of om 
een prooi te verdoven, elektrische schokken kan produceren. 
BEFOS : afkorting van Belgische Federatie van Onderwateronderzoek en Sport. 
NELOS : afkorting van Nederlandstalige Liga van Onderwateronderzoek en Sport. 
CMAS : afkorting van Conféderation Mondiale des Activités Subaquatiques. 
 
De CMAS,  opgericht in 1959, is de oudste wereldwijde federatie op het vlak van 
sportduiken en BEFOS is één van de stichtende leden van CMAS. Duikclubs en 
duikscholen die aangesloten zijn bij deze federatie voldoen aan alle strikte en strenge 
professionele vereisten en reglementeringen van de federatie. Tevens werken ze op 
niet-commerciële basis hetgeen garant staat voor een zeer kameraadschappelijke 
clubsfeer gecombineerd met een niet te evenaren prijs/kwaliteit-verhouding... 
 
Doordat onze club aangesloten is bij deze instellingen zijn de brevetten die in de club 
behaald worden wereldwijd erkend, en onze NELOS/CMAS-brevetten zijn tevens 
internationaal CEN-14153 en ISO-24801 gecertificeerd en erkend. 
 
 
HOE INSCHRIJVEN BIJ TORPEDO 
 
1) U kunt om aan te vangen en om kennis te maken maximum 3 openeenvolgende 

zwembadsessies gratis deelnemen aan de trainingen en lessen. In deze periode 
kunt u inschatten of onze club u past en of u werkelijk wilt leren duiken. In deze 
‘proef’-periode volgt u de gewone lessen. Er zijn enkele basis-uitrustingen ter 
beschikking, gedurende deze periode hebt u enkel een zwembroek of zwempak en 
een handdoek nodig. Om aan te sluiten bij onze club moet U minstens 14 jaar oud 
zijn (zie ook intern reglement). 

2) Ten laatste bij de aanvang van de vierde les hebben wij dan van u een ingevuld 
inschrijvingsformulier, een ingevuld medisch attest en het lidgeld nodig. 

3) Het medisch attest dat bij uw inschrijvingsformulier zit moet door een arts 
ingevuld en afgetekend worden. Enkel de voorziene strook dient u aan het 
secretariaat af te geven, de rest van de kaart moet u zelf bijhouden. NELOS 
dringt er op aan dat u voor de jaarlijkse medische keuring bij een arts gaat die 
kennis heeft van de duikgeneeskunde (zie lijst achteraan). Deze medische keuring 
moet jaarlijks herhaald worden voor de hernieuwing van het lidmaatschap.  
Sluit u aan, als kandidaat duiker, in de periode september-december dan blijft uw 
medische keuring geldig tot het einde van het volgende jaar. 



Torpedo infobrochure, versie 01/12/2012 

4) Het lidgeld is verschuldigd voor 1 kalenderjaar, dus voor de periode 1 januari t/m 
31 december. Schrijft u in tussen 1 september en 31 december dan hebben we een 
aangepast lidgeld voor de periode 1 september t/m 31 december van het volgende 
jaar. De juiste tarieven vindt u op onze website. 
Uw lidgeld bevat de aansluiting bij de federatie, inclusief verzekering en een 
abonnement op hun tijdschrift Hippocampus, en uiteraard ook de aansluiting bij 
onze club zelf. Het omvat tevens de toegang tot het zwembad en het gebruik van 
flessen, ontspanners en trimvesten voor de training in het zwembad, en ons 
clubblad.  
De federatie verplicht ons u, kandidaat duiker, vóór uw eerste duik, hun 
informatiemap te verkopen met daarin o.a. een beknopte cursus, een duikboekje en 
een brevettenkaart. De kosten voor dit mapje zijn reeds in uw eerste lidgeld 
inbegrepen. 

5) Voor u in open water mag gaan duiken moet u voor het behalen van uw eerste 1*D-
brevet een 7-tal zwembadlessen met succes volgen. In deze periode krijgt u ook 
een les CPR (Cardio-Pulmonaire Resuscitatie, oftewel reanimatie) en een 
theoretische basiscursus van ongeveer 3u. Uw eerste doopduiken in openwater 
doet u onder begeleiding van ervaren instructeurs en AI's (Assistant Instructor). 
Na minstens vijf maar ten laatste vóór uw elfde buitenduik moet dit brevet door 
de federatie gehomologeerd worden (zie achteraan bij homologatiegelden). Nadien 
kan u verder onder begeleiding van een ervaren duiker (eerst minstens een 4*D, en 
vanaf de 16de duik met minstens een 3*Duiker) in open water te gaan duiken. 

 
 
TRAININGEN / LESSEN EN ANDERE BIJEENKOMSTEN 
 
De zwembadtrainingen en –lessen gaan door op elke dinsdagavond van 20u45 tot 
22u30 in het stedelijk zwembad van Kessel-Lo in de periode van 1 september tot 30 
juni. Uitzondering hierop zijn die dagen dat het zwembad gesloten is voor onderhoud 
(meestal begin september, en soms eind juni) en feestdagen. We komen samen in de 
inkomhal van het sportcomplex. Na de training is er de mogelijkheid om in ons 
clublokaal samen iets te drinken en te eten. 
Ieder jaar worden er ook theorielessen voor kandidaat 2*D en 3*D georganiseerd en 
er wordt van je verwacht deze lessen te volgen vooraleer je het examen theorie mag 
afleggen. 
In de zomermaanden juli en augustus, en eventueel in de aansluitende periode dat het 
zwembad gesloten is, gaan we elke dinsdagavond in open water duiken. We vertrekken 
dan om 19u naar een leuke openwater-duikstek. Na de duik is er opnieuw de 
mogelijkheid om samen nog iets te drinken en te eten. 
In principe is er ook ieder weekend een clubduik. De sportraad stelt de kalender van 
deze clubduiken op. De bestemming en uur en plaats van vertrek worden meegedeeld 
via onze drie-maandelijkse clubduikkalender, de WaDoeMeNaa die online staat op 
onze website http://www.torpedo.be/ 
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ZWEMBADLESSEN 
 
Wij huren (betalen) het zwembad in Kessel-lo elke dinsdag van 21u tot 22u30. Het is 
dan ook wenselijk dat wij optimaal gebruik maken van de ganse tijdsduur. Daarom 
komen we samen aan het zwembad, in de inkomhal, om 20u45 zodat we stipt om 21u in 
het zwembad kunnen beginnen. 
Al het materiaal nodig voor de lessen: flessen, ontspanners, trimvesten... moeten naar 
het zwembad gebracht worden. Dat doen we allen tezamen vóór de les begint. 
De zwembadsessie begint met een voortraining om ons op te warmen en ook om de 
verantwoordelijken toe te laten, rekening houdende met de aanwezigen, de lesgroepen 
in te delen en de lesgevers aan te duiden. Dit neemt ongeveer 30 min in beslag waarna 
de voortraining stopt en de lesgroepen en bijhorende leskaarten meegedeeld worden. 
Laatkomers kunnen omwille van organisatorische redenen bij in de algemene les 
‘conditietraining’ geplaatst worden. 
Indien je meerdere opeenvolgende zwembadsessies gemist hebt moet je eventueel de 
laatste leskaart herhalen. 
In het zwembad wordt van u een zekere discipline verwacht: zo doet men nooit 
oefeningen zonder toezicht, draagt men nooit lood om de lenden zonder zwemvliezen 
aan de voeten, en blijven nooit flessen onbeheerd rechtop staan. Het materiaal dat je 
gebruikt wordt uiteraard steeds met liefde en zorg behandeld. 
Na de lessen wordt het materiaal door iedereen mee naar beneden genomen tot aan 
de auto van de materiaalmeester of tot aan de opbergkast. 
 
 
CLUBLOKAAL 
 
Na de zwembadlessen gaan we voor een drankje, een babbel en een "fluppeke" (zie 
uitleg verder in dit boekje) naar ons clublokaal. Ook jouw aanwezigheid wordt zeer op 
prijs gesteld. 
Hier worden ook vaak de plannen gesmeed voor "kort-weg" duikvakanties.  
 
 
FLUPKAS 
 
Sinds jaren is het de gewoonte dat we na de training naar ons lokaal gaan. Iemand van 
de leden heeft iets eenvoudig te eten gemaakt en verkoopt dit voor een prijsje, met 
een beetje winst, aan de aanwezige clubgenoten. Deze winst wordt verzameld in de 
Flupkas (onderdeel van de gewone clubkas). Ook de opbrengst van de flupkes na de 
zomerduiken, en andere winstgevende activiteiten die wij organiseren, of dingen die 
we zelf maken en verkopen, gaan in deze kas. Deze kas wordt gebruikt om allerlei 
clubactiviteiten te sponseren: gaan we na een clubduik een pintje drinken dan wordt 
dit betaald door de Flupkas, de huur van het clublokaal wordt door de Flupkas 
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gedragen, enz… Op deze manier trachten we een sterke clubgeest op te bouwen en te 
onderhouden zonder dat v.b. steeds dezelfde mensen in hun zak moeten tasten om 
het één en het ander te sponsoren. 
 
 
CLUBBLAD 
 
Ons clubblad verschijnt driemaandelijks, in maart, juni, september en december, met 
allerlei artikels en informatie i.v.m. de club, zijn activiteiten en zijn leden. Er wordt 
gewerkt met 'losse' medewerkers en de redactie sprokkelt bij de clubleden 
artikeltjes en andere input. Iedereen kan en mag eraan meewerken, een 'spontane' 
inzending van een artikeltje, een reactie of zelfs een frustratie, zijn steeds welkom. 
Dit clubblad is online te lezen in de ledensectie van onze website. 
 
 
DUIKGELDEN en VERGUNNINGEN 
 
Wordt een clubduik georganiseerd op een duikplaats waar men inkomgeld moet 
betalen, dan wordt dit voor rekening van de club genomen (v.b. Opprebais en de 
meeste andere steengroeves, Zilvermeer, enz.). 
Op sommige plaatsten heeft men een persoonlijke vergunning nodig om te mogen 
duiken. V.b. voor het domein Muisbroek in Ekeren (de "Put van Ekeren") is zo'n 
vergunning nodig en hiervoor kan je de nodige informatie en/of documenten om deze 
aan te vragen bekomen bij de secretaris. 
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REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE   (versie 21 januari 2000) 
 
Artikel 1: Doel van de vereniging 

De vereniging TORPEDO heeft als doel: 
 het aanleren en beoefenen van de duiksport volgens de normen van NELOS, 
 het inrichten van uitstappen, voordrachten, feestavonden en andere activiteiten 

met als doel de duiksport en/of het clubleven te bevorderen, 
 de leden met raad en daad bij te staan om hun rechten binnen het kader van de 

vereniging en de federatie te vrijwaren. 
 
Artikel 2: De beheerraad 

De vereniging, bestaande uit een onbeperkt aantal leden, wordt beheerd door ten 
hoogste, en bij voorkeur, zeven door de algemene vergadering verkozen leden. Om de 
twee jaar is de helft van de raad van beheer verplicht aftredend en herkiesbaar. 
De leden die zich kandidaat stellen als beheerder moeten aan de volgende 
voorwaarden voldoen: 
 meerderjarig zijn, 
 ten minste voor het tweede opeenvolgend jaar als gewoon lid of erelid 

ingeschreven zijn, 
 geen deel uitmaken van een andere duikclub. 
Een lid van de beheerraad dat ontslag neemt dient dit schriftelijk aan het beheer van 
de club te melden. 
Onder de leden van het bestuur wordt minstens een voorzitter, een penningmeester 
en een secretaris aangeduid. Ook de functies ‘feestleider’ en ‘afgevaardigde bij de 
Leuvense Sportraad’ horen thuis in de beheerraad. 
 
Artikel 3: Lidmaatschap 

Naast gewone leden kent de vereniging ook: 
Ereleden: 

Het bestuur kan, eventueel op aanvraag van de leden, een persoon die een 
belangrijke invloed heeft (gehad) op de club opnemen als erelid. Ereleden kunnen 
gratis aan alle clubactiviteiten deelnemen. Om aan de zwembadtrainingen of 
buitenduiken te kunnen deelnemen moeten ze, op eigen kosten, ingeschreven zijn bij 
NELOS 

Steunende leden: 
In principe kan iedereen als steunend lid aanvaard worden mits de storting van een 
minimum bijdrage van 25 EUR. Steunende leden kunnen aan alle clubactiviteiten 
deelnemen behalve aan de trainingen in het zwembad. Indien voor bepaalde 
activiteiten deelnemingskosten worden gevraagd betalen ze hetzelfde bedrag als 
niet-leden. Steunende leden betalen zelf alle kosten die voortvloeien uit hun 
deelname aan clubactiviteiten. Steunende leden kunnen zich aansluiten door hun 
steun te storten op rekening van de club en hun adres door te geven aan het 
secretariaat. 
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Tweede leden: 
Tweede leden zijn zij die reeds via een andere club aangesloten zijn bij NELOS  
maar ook bij ons willen deelnemen aan de duikactiviteiten en/of de trainingen. Zij 
moeten voldoen aan de toetredingsvoorwaarden voor de gewone leden maar worden 
vrijgesteld van dat deel van het lidgeld dat doorgestort wordt aan NELOS 
 

Een kandidaat gewoon lid of tweede lid richt een schriftelijke aanvraag aan de raad 
van beheer op het hiervoor bestemde formulier. Ter kennismaking kunnen ze maximaal 
3 maal gratis deelnemen aan de trainingen in het zwembad. Uiterlijk bij de vierde 
training moeten ze volledig in regel zijn met hun inschrijving in de club en bij NELOS  
Kandidaat-leden moeten minstens vijftien jaar oud zijn, tenzij het gaat om jongeren 
begeleid door een aangesloten volwassene. Personen jonger dan de door NELOS 
bepaalde minimum leeftijd om te duiken kunnen niet worden aanvaard. 
Minderjarigen kunnen slechts als lid aangenomen worden indien zij de schriftelijke 
toelating hebben van hun ouders of voogd. 
De beheerraad behoudt zich alle rechten voor in verband met het aanvaarden en 
uitsluiten van leden. 
De lidgelden evenals de data van betaling worden jaarlijks vastgelegd op de algemene 
vergadering. 
 
Artikel 4: Het sportjaar 

Het sportjaar loopt telkens van 1 januari tot 31 december. De zwembadactiviteiten 
worden stopgezet gedurende de maanden juli en augustus. 
De training heeft iedere dinsdag van 20u45 tot 22u30 plaats in het beschikbare 
zwembad. De lessen worden verzekerd door de verantwoordelijke duikonderricht of 
zijn vervanger, hij wordt bijgestaan door lesgevers. 
 
Artikel 5: Verhuur van duikmateriaal 

Clubleden kunnen, mits ingeschreven te zijn bij NELOS, over materiaal van de 
vereniging beschikken in de mate van het mogelijke en onder de heersende 
voorwaarden. Ze zijn verantwoordelijk voor het ontleende materiaal. Materiaal wordt 
met voorrang uitgeleend aan deelnemers van clubactiviteiten. Ereleden en gewone 
leden hebben voorrang op de andere leden. 
De materiaalmeester kan, voor persoonlijk gebruik en onder bovenstaande 
beperkingen, gratis beschikken over duikmateriaal van de club. 
Niet-gebrevetteerde leden kunnen geen materiaal huren of gebruiken tenzij voor het 
deelnemen aan scholingsduiken in clubverband. 
 
Artikel 6: Gedragscode 

Van alle leden wordt verwacht dat ze tijdens het duiken de regels van NELOS volgen 
(deze zijn steeds in te kijken bij de verantwoordelijke duikonderricht). Indien 
hieraan niet vervuld is kan de betrokken duiker, en mogelijks ook zijn duikbuddy, niet 
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gedekt zijn door de NELOS-verzekering. Alle leden zijn mede verantwoordelijk om 
hierop te letten. 
Bijzondere reglementen uitgevaardigd door het bestuur van het zwembad dienen 
strikt nageleefd te worden. 
Opmerkingen, voorstellen of bezwaren die verband houden met de vereniging dienen 
schriftelijk voorgelegd te worden aan het bestuur via de secretaris of de voorzitter. 
Deze zal op de eerstvolgende vergadering van de raad van beheer de zaak ter 
bespreking voordragen. Op deze vergadering wordt iemand aangeduid om de beslissing 
aan de belanghebbende mede te delen, terwijl de beslissing als kanttekening zal 
aangebracht worden op het ingediende schrijven. Dit formulier zal in de farde 
briefwisseling worden bewaard. 
 
Artikel 7: Het feestbestuur 

De Algemene Vergadering kiest jaarlijks, uit de leden die zich kandidaat stellen, drie 
assistenten voor de feestleider. Samen vormen ze het feestbestuur en zorgen voor 
de organisatie van de feestelijke activiteiten. Het feestbestuur kan steeds beroep 
doen op extra helpers om de organisatie vlot te laten verlopen. Eventuele uitgaven 
moeten steeds goedgekeurd worden door het bestuur.  
 
Artikel 8: De sportraad 

De sportraad is de vergadering van alle lesgevers onder het voorzitterschap van de 
verantwoordelijke duikonderricht. Tijdens de vergaderingen wordt getracht om de 
manier waarop de opleiding van de duikers wordt verzorgd verder te verfijnen en 
verbeteren en éénvormig en conform de regels van NELOS te houden. Daarnaast 
zorgt de vergadering ook voor het opstellen van de WaDoeMeNaa. 
Ze vergaderen vier maal per jaar, telkens op de eerste vrijdag van maart, juni, 
september en december. Onder de leden wordt een secretaris aangeduid, hij maakt 
van elke vergadering een verslag dat gepubliceerd wordt in het clubblad. 
Van de leden van deze vergadering wordt verder verwacht dat ze: 
 het goede voorbeeld geven van hoe een duiker zich gedraagt, 
 zorgen voor de veiligheid in het zwembad en tijdens de buitenduiken, 
 onregelmatigheden tijdens de trainingen of de duikuitstappen bespreekbaar 

maken, 
 voorstellen indienen om de opleiding, de veiligheid en het uitvoeren van proeven te 

verbeteren, 
 aansporen tot het zorgvuldig omgaan met het materiaal. 
In principe zijn alle leden met minstens een 3*-brevet lesgever en dus lid van deze 
vergadering. Wenst een lid geen les te geven moet hij dit expliciet en schriftelijk 
duidelijk maken aan de verantwoordelijke duikonderricht. Deelnemen aan de 
vergaderingen is niet verplicht maar zeker wenselijk. De materiaalmeester is, 
ongeacht zijn brevet, ook lid van de sportraad. 
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De verantwoordelijke duikonderricht kan een lesgever, na een gesprek met de 
betrokken persoon, en mits ruggespraak met de sportraad, uitsluiten van lesgeven 
indien deze persoon zich niet houdt aan de vooropgestelde gedragscode. 
Indien de Verantwoordelijke Duikonderricht geen bestuurslid is kan hij toegelaten 
worden op de bestuursvergadering op eenvoudige vraag van één van beide. 
 

 
 
 
NELOS-DUIKBREVETTEN EN -REGELS / REGLEMENTEN 
 
Er bestaan binnen NELOS verschillende brevetten en titels: 1* tot en met 3* Duiker, 
AI (Assistent Instructeur), 1* tot en met 3* Instructeur, Duiker-HulpVerlener, 
Nitrox-Duiker, enz. De opleiding voor de duik- en instructeurs-brevetten incl. nitrox-
duiker kan je in onze club zelf volgen. 
Vanaf het AI-brevet kan een deel van de scholing gegeven worden door NELOS op 
centrale locaties in Vlaanderen. Hetzelfde geldt voor het brevet Duiker-Hulpverlener 
en andere meer gespecialiseerde brevetten. 
Om een NELOS-brevet te kunnen behalen moet je altijd aangesloten zijn bij een 
NELOS-club en moet je een geldige medische keuring hebben. 
De proeven voor het behalen van een 1*D tot en met 3*D-brevet, en ook voor Basis 
Nitrox-brevet worden volledig binnen onze eigen duikschool afgenomen. Voor de 
hogere brevetten moet er een externe jury uitspraak doen. Dit wil meestal ook 
zeggen dat deze brevetafname wordt georganiseerd in samenwerking met andere 
clubs en eventueel ook in een ander zwembad doorgaat. 
Elk behaald brevet moet gehomologeerd worden. Ben je geslaagd in al de voorziene 
proeven dan wordt uw brevettenkaart opgestuurd naar NELOS. Bij Torpedo betaal je 
enkel de homologatiegelden voor je eerste duikbrevet dat je bij ons behaalt, daarna 
betaalt de club voor jou (zie achteraan). 
Binnen de federatie bestaan inschalingsprocedures: je kan je met een brevet van een 
andere erkende federatie laten behandelen als iemand met een equivalent CMAS-
brevet en je gelijk aanbieden voor de lessen/proeven voor het eerstvolgende hogere 
CMAS-brevet. Vraag hierover eventueel inlichtingen aan de verantwoordelijke 
duikonderricht. 
Alle brevetten in onze duikschool behaald worden gehomologeerd door NELOS, de 
Nederlandstalige liga, BEFOS, de Belgische liga en CMAS, de internationale 
federatie. Belangrijke andere wereldwijde duikorganisaties zoals PADI erkennen deze 
brevetten. U kunt er dus in de hele wereld mee duiken. Ondanks een officieel 
duikbrevet (CMAS/NELOS maar evenzeer ook PADI enz.) moet je evenwel op 
sommige duikbasis een controleduik (check dive) maken, bekijk dit eerder als een 
teken van ‘verantwoorde uitbating’ dan van een wantrouwen naar de waarde van uw 
brevet. Niet alle landen gebruiken dezelfde opleiding en niet elke duiker heeft een 
zelfde handigheid bij het duiken onder de lokale omstandigheden. 
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Om binnen NELOS de opleiding gelijkvormig te houden wordt de kennis die verwacht 
wordt van een persoon om een brevet te behalen beschreven in de NELOS-Infomap. 
Deze Infomap wordt (minstens) 1 keer per jaar up-to-date gezet door de NELOS 
Commissie DuikOnderricht. Je vindt hier v.b. het volledige Veiligheidsreglement en 
andere nuttige/interessante info zoals v.b. de protocollen van alle af te leggen 
proeven per brevet, net zoals de verwachte theoretische kennis, enz. Deze Infomap 
vind je online op de NELOS-website en tevens op onze Torpedo-website. 
 
Bij Torpedo bestaat een opleiding tot een bepaald duikbrevet uit een reeks klassen of 
lessen, met telkens een bijhorende leskaart. Je moet de oefeningen in een bepaalde 
klas met succes uitvoeren voor je naar de volgende klas mag. Een klas duurt minstens 
1 training, sommige klassen vragen meer tijd. Elk lid krijgt een opleiding aangepast aan 
zijn of haar tempo. 
Om een brevet te behalen moet je aan een reeks voorwaarden voldoen. Elk brevet 
geeft bepaalde rechten en plichten. Hierna volgt een overzicht van de courante 
duikbrevetten: 
 
1*Duiker: 
Dit is je allereerste brevet en wordt uitgereikt als je een basisopleiding in het 
zwembad hebt gevolgd, een basis ‘theorie’ hebt gekregen (3u) en succesvol vijf 
openwater duiken hebt gemaakt. Er is geen echt examen verbonden aan dit brevet. 
Om aan dit brevet te kunnen behalen moet je minstens 14 jaar zijn. 
Tijdens een 7-tal zwembadklassen leren wij je vlot om te gaan met het duikmateriaal 
en brengen we je de basistechnieken van het duiken bij. Tijdens deze lessen wordt 
beoordeeld of je de nodige kennis en kunde hebt opgedaan om veilig in open water te 
duiken. Met een ongeveer 3 uur durende theorieles geven we je een basisinzicht in 
alle invloeden die een duiker ervaart tijdens zijn duik. In het deel fysica worden druk, 
licht en geluid besproken. Het onderdeel biologie behandelt de belangrijkste 
invloeden van het duiken op de bloedsomloop en de ademhaling en mogelijke ongevallen 
tijdens het duiken. Er is een hoofdstukje over duiktabellen, de duiktekens en over 
enkele standaard handelingen en afspraken tijdens het duiken. Bij de theorie hoort 
ook een zwembadles CPR (mond aan mond beademing, hartmassage). 
Na het succesvol doorlopen van de zwembadklassen en de theorie mag je, onder 
begeleiding van minstens een instructeur (eerste 2 doopduiken) of een AI (t.e.m. je 
1*-brevettering) in open water duiken. Na de vijfde duik kan je het brevet laten 
homologeren. Voor je 11ste buitenduik moet je brevet gehomologeerd zijn, anders 
vervalt je verzekering. De eerste vijf duiken zijn beperkt tot 15m diepte. Nadien mag 
je met je 1* brevet tot maximaal 20m diepte duiken. Vanaf de 1*D-homologatie mag 
je met een 4*D of hoger duiken, vanaf je 16de duik mag je met een 3*Duiker op pad.  
 
2*Duiker 
Het 2*D-brevet maakt een “autonome duiker” van je. Vanaf dit brevet moeten er 
telkens, in examen-stijl, proeven afgelegd worden, zowel in het zwembad als in open 
water, en er is een schriftelijk en/of mondeling examen over de theorie. Eens je 2* 



Torpedo infobrochure, versie 01/12/2012 

brevet gehomologeerd mag je dieper duiken dan 20m en mag je duiken met minstens 
een 3* duiker in de duikploeg. Voor sommige "niet-speciale" duiken en duikstekken 
mag je als 2*D met een andere 2*D duiken, en in de Infomap vind je alle info ivm wat 
wel en wat niet mag enz. 
De zwembad-opleiding bestaat uit 12-tal klassen, daarna is er een zwembadexamen. 
Tijdens de opleiding mag je de openwaterproeven afleggen. De theorie wordt 
gedurende een 7-tal lessen van 2u uitgelegd, kandidaat 2* duikers moeten minstens 
zes van de zeven lessen gevolgd hebben om aan het examen mogen deel te nemen. 
Over de theorie wordt een schriftelijk en/of mondeling examen gehouden. Je brevet 
wordt ter homologatie opgestuurd naar NELOS als je geslaagd bent voor de 
zwembadproeven, voor de open water proeven, en in het theoretisch examen, en nadat 
je minstens 15 buitenduiken hebt gemaakt. 
 
3*Duiker 
Dit is het hoogste technische duikbrevet binnen de NELOS waarbij je vb. ook met 
beginnende minder ervaren duikers veilig moet kunnen duiken, en alle duiken veilig 
moet kunnen leiden. Je moet dus duidelijk ervaring hebben, en ook dat de af te leggen 
proeven zijn zwaarder en een grondigere theoretische kennis wordt gevraagd. 
De opleiding bestaat uit 12 klassen, de theorielessen worden eventueel samen gegeven 
met de kandidaat 2*duikers. Tijdens de opleiding mag je al openwaterproeven 
afleggen. Om bepaalde proeven te mogen afleggen moet je wel eerst een 
voorafbepaald minimum aantal (25-30m)-duiken hebben. Je brevet kan gehomologeerd 
worden na het succesvol afleggen van de zwembadproeven, de openwater proeven en 
het theoretisch examen. 
 
En dan… AI (Assistent Instructeur) en Instructeur…. 
Hier wordt verder ingegaan op de vaardigheden in lesgeven en de theorie wordt 
telkens verder uitgediept. Ook de zwembad- en openwatertechnieken en bijhorende 
proeven staan een trapje hoger. Kandidaat-2*Inst en -3*Inst moeten bovendien een 
week op duikstage om hun duikvaardigheid, organisatietalent en hun reactie te testen 
bij meer uitzonderlijke duikvoorvallen, enz.  
 
Openwaterproeven 
Het uitvoeren van openwaterproeven is vrij strikt gereglementeerd. Alle proeven 
worden steeds vóór of in het begin van de duik uitgevoerd, er kan maar één poging 
zijn per duik. Enkele uitzonderingen niet te na gesproken mag er maar één proef per 
duik afgenomen worden, en mag een kandidaat maar twee proeven per dag afleggen. 
Stijgproeven mogen alleen door een instructeur afgenomen worden. Horizontale 
proeven (slepen, kompas) mogen naar een AI gedelegeerd worden.  
 


