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Opleidingsplan
Duikteam de Oester Kampen
Seizoen 2017 – 2018
2* Instructeurs:

1* Instructeurs

Rene Boerman
(beperkt inzetbaar)

 06-25271739

Ada de Groot
 06-13746628
(studie jaar, zeer beperkt inzetbaar)

Jacko Westendorp

 06-11324036

Johnny Kroon

Harm IJzerman
 06-30583990
(tevens opleidingscoördinator)

 06-41218922

Ondersteuning Instructeurs:
 Alle 3*
 Zwembad duiktechniek  3*/4*

Algemeen:
Gedurende het seizoen 2017 – 2018 staan de 1*, 2* en 3* NOB opleiding centraal. Om dit te
kunnen realiseren hebben de instructeurs de hulp nodig van de overige leden van de
vereniging. Niet alleen tijdens de zwembadlessen, maar ook in het buitenwater.
Het streven is om ALLE leden van Duikteam de Oester zoveel mogelijk bij de opleiding te
betrekken en dat daarbij ook de eigen skills verder kunnen worden beoefend.
De 3* duikers van Duikteam de Oester, evenals de 3* in opleiding, hebben naast de 1* en 2*
duikers, die als buddy en/of slachtoffers kunnen dienen tijdens de duiktechniektrainingen, een
belangrijke rol in het ondersteunen van de instructeurs als Dive Master. Zij begeleiden 1* in
opleiding, gekoppeld aan een 1* of 2* duiker, zodat de instructeurs als coördinator en
eindverantwoordelijke hun rol kunnen uitvoeren. Hierdoor neemt de zingeving binnen de club
toe en wordt de betrokkenheid vergroot.
Ook in het buitenwater zullen de 3* duikers van onze vereniging actief bij de 1* opleiding
betrokken worden om de instructeurs te ondersteunen of de duikers in opleiding te begeleiden
voor het inslijpen van het aangeleerde c.q. opdoen van duikervaring.
Afspraken duikers in opleiding:
 Voor deelname aan opleidingen worden de NOB-regels gevolgd. Voor actuele eisen
verwijzen wij jullie naar de NOB-site of vraag het de opleidingscoördinator.
 Zorg dat u op tijd aanwezig bent. Houdt daarbij rekening met het vullen van flessen.
o Het vulhok is open van 20.15 uur tot 20.45 uur.
o Wees op tijd, ook de vullers moeten op tijd in het zwembad zijn!
 Uiterlijk aanwezig in zwembad 20.45 uur. Sets opbouwen, inzwemmen.
 Aanvang zwembadtraining 21.00 uur !!!
 Bij verhindering altijd contact opnemen met de betreffende instructeur /
opleidingscoördinator.
 Neem zelf initiatief om afspraken te maken voor de buitenduiken. Dit geldt met name
voor de 2*(afronding praktijk) en 3* duikers in opleiding.
 Zorg indien nodig zelf voor een buddy. De 1* in opleiding worden vanuit de opleiding
in eerste instantie ondersteund door de instructeurs en de 3* duikers
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Opleidingsschema:
 Voor de 1* opleiding
 Aanspreekpunt Johnny Kroon / Jacko Westendorp
 Voor de 2 * opleiding
 Aanspreekpunt Jacko Westendorp / Rene Boerman
 Voor de 3 * opleiding
 Aanspreekpunt Harm IJzerman
 Voor Lucky Fin
 Aanspreekpunt Harm IJzerman
 Zwembad duiktechniek
 Aanspreekpunt aangewezen 3* /4* Schema volgt.
 Specialty’s zijn alle instructeurs aanspreekbaar.
 Algemene ondersteuning indien beschikbaar  Ada de Groot (ivm Studie).
Voor alle vragen kan te allen tijde de opleidingscoördinator worden aangesproken.

Kampen, 26 september 2017
Harm IJzerman
Opleidingscoördinator

