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Goed voorbereid de (noord)zee op 

Duiken in de lage landen, het is toch helemaal anders dan in de tropen. Het zicht kan er slecht zijn, er kunnen sterke 
stromingen staan en je moet jezelf goed inpakken om warm te blijven. Toch zijn onze streken een paar ontzettend 

mooie duikplaatsen rijk, met als kroonjuweel de wrakken in de Noordzee. Onder het soms ruwe wateroppervlak  
bevindt zich een prachtige wereld waarin alle soorten onderwaterleven vrij spel hebben. 

 
Duiken op de Noordzee, maar ook in de Oosterschelde en op andere moeilijke plaatsen in onze wateren, vereist heel 
wat planning en voorbereiding. Er zijn veel factoren waar je rekening mee moet leren houden: stroming, wind,  
diepte… en dan zijn er nog golven of het mogelijks slechte weer aan de oppervlakte. De PADI KNRM Sea Survival 
Specialty mikt erop je zo goed mogelijk voor te bereiden op duiken in deze moeilijkere omstandigheden. Tijdens de 
theoriesessie maak je kennis met getijdenplanningen, procedures voor slecht zicht, verschillende soorten  
reddingsmaterialen en manieren om jezelf zichtbaar te maken, warm blijven in het water, radioprocedures…  
Zo bereiden we je voor op twee uitdagende buitenwaterduiken, waarin je zelf deze vaardigheden zal oefenen en 
demonstreren. Deze specialty geeft loon naar werken, want je leert je op een veilige manier onderdompelen in de 
prachtigste onderwaterwereld die onze lage landen rijk zijn. De cursus werd ontwikkeld in samenwerking met de 
Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM), onze veiligheidspartner. We bieden jullie tijdens deze  
specialty dus ook graag een kijkje achter de schermen bij onze redders in nood.  
 
Voorwaarden voor deelname: 

• minimum leeftijd: 12 jaar 

• PADI Open Water Diver (of gelijkwaardig),  
maar deze cursus is het interessantste vanaf PADI Advanced Open Water Diver 

 
Materiaalvereisten (je kan dit materiaal bij ons huren): 

• OSB (oppervlaktesignalisatieboei) met minstens 30m lijn 

• redundante oppervlaktesignalisatiemiddelen (visueel en auditief) 

• duikmes, -schaar of line cutter 

• buddylijn 
 

Prijs: 

• € 160,- (met brevettering) 

• gedurende de cursus kan je aan ledenkorting shoppen in onze winkel 
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