Reglement jeugdduiken

Dit document heeft als doel de ouders te informeren over de jeugdduikwerking van Scuba Diving Team
Oostende vzw. In dit document staat beschreven wie, waar en welke verantwoordelijkheden draagt. Door
dit reglement te ondertekenen verklaart de ouder of voogd van de jeugdduiker zich akkoord met dit
reglement.
Dit reglement is een aanvulling op het huishoudelijk reglement van de vzw Scuba Diving Team Oostende
vzw dat je kan terugvinden op de ledensectie van www.sdto.be.

Organisator
Scuba Diving Team Oostende vzw
Maatschappelijke zetel:
SNIPPENSTRAAT 8
B-8450 BREDENE

Instructeurs en begeleiders
Birgit Marlein I2 en coördinator
Filip Craey I2 docent
Philippe Neuville I2
Eddy Boret I2
Dirk Deroo I2
Luc Hubert I2 en materiaalmeester
Lieve Macken D4
Roland Cleynen D4
Jane Kesteman D3
Christophe Houthoofd D3
Alle instructeurs en begeleiders hebben de opleiding jeugdbegeleider van VVW-duiken gevolgd.
Alle instructeurs en begeleiders hebben een geldig Uittreksel uit het strafregister (596.2 – Model bestemd
voor de contacten met minderjarigen) ingediend bij de secretaris (Danny Styns). Dit attest heeft een
geldigheid van maximum 3 jaar en moet vóór de vervaldatum hernieuwd en opnieuw ingediend worden.
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Termen
SDTO: Scuba Diving Team Oostende vzw
Coördinator: instructeur die verantwoordelijk is voor de jeugdduikwerking Jeugdduiker: kind dat
ingeschreven is als jeugdlid bij SDTO
Ouder/voogd: (groot-)ouder of wettelijke vertegenwoordiger van het kind
IT2*: instructeur 2*Trainer
I2*: instructeur 2*
I1*: instructeur-assistent
D4: duiker 4* begeleider
D3: duiker 3* begeleider

Jeugdduikopleiding en -activiteiten
Belangrijkste kenmerken
Duiken is een niet-competitieve sport. De jeugdduikopleiding en jeugdduikactiviteiten zijn gebaseerd op
succesbeleving, waarin het tempo en de gevoelsnorm van het kind voorop staan.
Duiken is een natuursport. De jeugdduikopleiding heeft dan ook oog voor duurzaamheid, ecologie en
respect voor mens en natuur.

Trainingen:
Buiten de schoolvakanties: tweewekelijks op zondagochtend van 11u-12u
In uitzonderlijke gevallen (bijv. door externe evenementen in het zwembad) wordt de training verplaatst.
Tijdens de schoolvakanties: elke donderdagavond van 21-22u
Alle activiteiten vindt men terug op www.sdto.be in de jeugdduikenkalender.
Om de trainingen optimaal te laten verlopen bevestigt de ouder/voogd van de jeugdduiker per e-mail de
aanwezigheid van de jeugdduiker op de volgende training.
De jeugdduikers zijn een half uur voor de training aanwezig in het clublokaal om hun materiaal (duikfles,
ontspanner, trimvest, lood) op te halen.
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Inschrijvingsvoorwaarden








Het jeugdduiken is toegankelijk vanaf een leeftijd van 10 jaar tot en met 13 jaar. Jeugdduikers die
gestart zijn vóór de leeftijd van 14 jaar kunnen de trainingen op zondag blijven meevolgen tot en met
15 jaar (maar zijn ingeschreven als gewone leden).
De jeugdduiker kan een zwemdiploma voorleggen of kan aantonen dat hij/zij 50m kan zwemmen
tijdens de eerste training (eender welke welke slag).
Eén ouder/voogd van de jeugdduiker moet (minstens zwemmend) lid zijn van SDTO. Deze persoon
mag de jeugdduiker ook vergezellen in het zwembad.
De jeugdduiker heeft een medisch onderzoek ondergaan bij een arts en kan een geldig medisch
getuigschrift voorleggen.
De medische verklaring en het aansluitingsformulier werd ingevuld en ondertekend door de
ouder/voogd.
Dit reglement werd ondertekend door de ouder/voogd.

Gebruik van het clubmateriaal
De jeugdduiker schaft eigen basismateriaal (duikbril, snorkel, vinnen, en shorty) aan.
Voor de zwembadtrainingen en de opleidingsduiken mag de jeugdduiker gratis gebruik maken van het
volgende clubmateriaal: duikfles, trimvest, ontspanner en lood. Voor niet-opleidingsduiken (duiken die
niet worden uitgevoerd in het kader van het behalen van een brevet) kan de jeugdduiker tegen een
gebruiksvergoeding clubmateriaal ontlenen.
Voor buitenduiken zorgt de jeugdduiker zelf voor een duikpak (min. 7mm).

Brengen en afhalen van de jeugdduiker
De ouder/voogd is steeds verantwoordelijk voor het vervoer van en naar een duiktraining of -activiteit.
De ouder/voogd wordt bij buitenduiken gevraagd om aanwezig te zijn en in te staan voor het helpen
dragen van het duikmateriaal van en naar de duikplaats.

ReglementJeugdduikenSDTO.docx

maandag 24 juni 2019

3/7

Kleedkamers
Er zijn twee gemeenschappelijke kleedkamers, één voor mannen en één voor vrouwen. De jeugdduiker
zorgt er zelf voor dat hij/zij geen waardevolle spullen achterlaat in de kleedkamer.
De kleedkamers zijn enkel toegankelijk voor (zwemmende) leden van SDTO.

Veiligheid en begeleiding in het water
Tijdens de eigenlijke duiktraining of buitenduik valt het kind onder het toezicht van de begeleidende
instructeur of jeugdbegeleider.
Voor en na de duikactiviteit blijft de ouder/voogd het toezicht houden op de jeugdduiker.

Ziekte of ongeval van de jeugdduiker
In geval van ziekte of ongeval kan de jeugdduiker, de ouder/voogd of de begeleider beslissen of de
jeugdduiker het water betreedt. In dat geval kan de jeugdduiker aan de zijkant van het zwembad wachten
tot het einde van de training.
Bij een ongeval in het water zal de verantwoordelijke instructeur een ongevalsaangifte opmaken en
indienen bij VVW-Duiken.

Bereikbaarheid bij noodgevallen.
1) Filip Craey: 0476/554849
2) Birgit Marlein: 0476/628051

Klachten
In geval van klachten kan de jeugdduiker of de ouder/voogd die uiten bij de coördinator (bij voorkeur
schriftelijk via feedback.jeugd@sdto.be). Als er geen gevolg gegeven wordt aan de klacht kan in tweede
instantie het bestuur aangeschreven worden (info@sdto.be).
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Privacy
SDTO is conform aan de GDPR-wetgeving (aanspreekpunt Danny Styns, secretaris). Door dit reglement te
ondertekenen verklaar je je akkoord met de SDTO-privacyverklaring.
Bij de inschrijving van de jeugdduiker wordt er een inlichtingenfiche (met daarop een foto van de
jeugdduiker) opgemaakt waarin voor het duiken noodzakelijke informatie wordt bijgehouden.
Tijdens de jeugdduikactiviteiten kunnen er foto’s genomen worden om het jeugdduiken te promoten via
verschillende kanalen (website, nieuwsbrief, Facebook, etc.). Onderaan dit reglement kan de ouder/voogd
al dan niet toestemming geven om beeldmateriaal van de jeugdduiker te gebruiken.

Verzekering
SDTO en zijn instructeurs en begeleiders zijn verzekerd tegen burgerlijke aansprakelijkheid. Voor meer
informatie, zie:
https://www.vvw-duiken.be/index.php/verzekering/133-vragen-omtrent-verzekering

De verschillende brevetten
ADEMBREVET:

In dit eerste niveau leren de jeugdduikers de basisbeginselen van het duiken (o.a. over duikmasker,
snorkel, vinnen, ontspanner, trimvest, duikfles, meters & computers, buddycheck en uittrimmen). Met
deze kennis gaan ze in het zwembad aan de slag met allerlei leuke oefeningen en opdrachten. In het
zwembad leren ze bijvoorbeeld om zelfstandig een uitrusting op te bouwen, om- en af te doen en te
demonteren. Ook het klaren van het duikmasker onder water staat op het programma.
BELLENBREVET:

Na het eerste niveau kunnen de kinderen starten met de opleiding Bellenbrevet. In deze opleiding leren ze
o.a. van alles over duikpakken, verschillende manieren om te water te gaan en communiceren met
gebaren. In het zwembad leren ze om met een buddy te duiken, brengen ze het communiceren onder
water in de praktijk en doen ze de uitrusting onder water een keer uit en aan.
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TRIMBREVET:

Het derde niveau is voor kinderen vanaf 12 jaar.
De theorie bestaat uit:
- Onderwerpen en plannen van een duik
- Het gebruik van een alternatieve luchtvoorziening
- Wat te doen als je buddy hulp nodig heeft.
In het zwembad worden de meeste oefeningen uit de eerste twee niveaus herhaald en wordt een aantal
nieuwe oefeningen aangeleerd.
OPENWATERDUIKEN (VANAF 12 JAAR):

Na het behalen van het bellenbrevet of het trimbrevet kunnen de jeugdduikers starten met de jeugdspecialty ‘Buitenwater’, waarin de jeugdduikers worden voorbereid op openwaterduiken.
De volgende beperkingen zijn van kracht:
- De jeugdduiker is minimaal 12 jaar.
- Er wordt niet dieper gedoken dan 6 meter (tot die diepte is over het algemeen het meeste leven te
zien en er is nog voldoende daglicht)
- Er wordt niet langer gedoken dan 45 minuten
- De minimumwatertemperatuur is +16 °C.
- Er wordt niet meer dan één duik per dag gemaakt
- De eerste vier openwaterduiken of doopduiken worden uitsluitend door een specialty instructeur
jeugdduiken begeleid en uitgevoerd. Nadien kunnen duikers vanaf niveau 3* die de opleiding
jeugdbegeleider gevolgd hebben de jeugdduikers begeleiden.

JUNIOR OPENWATER BREVET:

Het junior openwater brevet is voor jeugdduikers die minimaal 12 jaar zijn en maximaal 14 jaar zijn.
Het lespakket Juniorduiker is identiek aan het lespakket Duiker 1* van VVW Duiken en bestaat uit theorielessen, zwembadlessen, openwatersessies en de sessies Basic Life Support (reanimatie) en zuurstoftoediening.
Na het behalen van het brevet mag een juniorduiker duiken maken onder begeleiding van minstens een
duiker 3*, met de volgende beperkingen:
- De maximale duikdiepte bedraagt maximaal -10 meter.
- De watertemperatuur op maximale diepte bedraagt minimaal 14° Celsius.
- Een juniorduiker is bevoegd om 1 duik per dag te maken of 6 duiken per week. Een juniorduiker is
enkel bevoegd om te duiken binnen de veiligheidscurve. Verplichte decostops zijn niet toegelaten.
Het duiken in een situatie waar geen mogelijkheid bestaat om direct/rechtstreeks de oppervlakte te
bereiken is niet toegelaten (penetratie van wrakken, grotduiken enz…).
Vanaf het 14e levensjaar kan de juniorduiker zich inschalen naar het brevet Duiker 1* van VVW-Duiken. Dit
gebeurt door de kwalificatieduik uit te voeren op 15m in open water. Extra theorie of praktijk moet niet
afgelegd worden.
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Het brevet is enkel geldig tot de leeftijd van 15 jaar. Voor de leeftijd van 15 jaar wordt bereikt moet het
brevet ingeschaald worden naar het brevet Duiker 1* van VVW-Duiken. Indien de inschaling niet gebeurd
voor de leeftijd van 15 jaar vervalt het brevet en is bijgevolg niet meer geldig.

Toestemming voor gebruik van beeldmateriaal
Ik geef hierbij wel/niet toestemming om beeldmateriaal van de jeugdduiker te gebruiken voor
promotiedoeleinden.
Naam van de jeugdduiker(s): ……………………………………………………………………………….

Datum
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