Dé duikvereniging uit Zutphen - Veel gestelde vragen.

Veel gestelde vragen, FAQ.
Mocht je na het lezen van de informatie op deze website nog vragen hebben, dan
hebben wij de meest voorkomende vragen op deze pagina gesorteerd. Zit je vraag er
niet tussen dan kun je contact met ons opnemen via het contact formulier.
Opleiding
Waar worden de opleidingen gegeven?Over Albacare
Wat houdt een introductieduik in?
Wanneer wordt het brevet afgetekend?
Ik ben anders geschoold, kan ik verder met mijn duikopleiding bij
Albacare?
Waar traint duikvereniging Albacare?
Kan ik bij Albacare mijn fles vullen?
Opleiding
Waar worden de opleidingen gegeven?
De opleiding zal op verschillende locaties worden gegeven, dit varieert per
brevet.
- Theorie wordt gegeven in ons theorie lokaal te Zutphen.
- Praktijk zwembad volg je in het zwembad IJsselslag te Zutphen.
- Praktijk buitenwater wordt afhankelijk van de opleiding op verschillende
locaties gegeven.
Wat houdt een introductieduik in?
Introductieduiken worden op een vrijdagavond gegeven op afspraak. Je krijgt
in ons theorielokaal de eerste belangrijke beginselen mee van het duiken.
Hierna zul je in het zwembad met volledige uitrusting gaan duiken onder
begeleiding van onze instructeur.
Hier vind je meer informatie over een introductieduik.
Wanneer wordt het brevet afgetekend?
De instructeur zal het brevet van een cursist aftekenen als
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- deze zijn theorietoetsen voldoende heeft afgelegd (score 80% per hoofdstuk).
- hij alle in de praktijklesplannen gevraagde oefeningen / duiken heeft
uitgevoerd.
- de cursist volgens de instructeur veilig met een gelijkgebrevetteerde
zelfstandig de duiken kan maken die hij volgens zijn brevetdoelstellingen mag
maken.
Elke 2* instructeur kan online de brevetregistratiekaart van de cursist
registreren.
Ik ben anders geschoold, kan ik verder met mijn duikopleiding bij
Albacare?
Ja, dit kan als jouw brevet één van de volgende Engelse namen heeft:
- open water ==> niveau 1*-duiker ==> je kunt verder met 2*-duiker.
- advanced open water ==> niveau 2*-duiker ==> je kunt verder met 3*duiker.
- dive master ==> niveau 3*-duiker ==> je kunt verder met 1*-instructeur (dit
kan echter alleen via de NOB)
De NOB heeft een inschalings document gemaakt. Hierin vind je alle relevante
informatie.
Over Albacare
Waar traint duikvereniging Albacare?
Duikvereniging Albacare traint op vrijdagavond van 21.30 tot 22.15 uur in
zwembad IJsselslag te Zutphen, m.u.v. de eerste vrijdagavond van de maand.
Deze vrijdagavond wordt er van 21.30 tot 22.30 uur getraind i.v.m.
apparatuurtraining.
Kan ik bij Albacare mijn fles vullen?
Leden van duikvereniging Albacare kunnen gratis hun fles vullen in ons
vulhok.
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