
Samen met zo'n 17.500 duikers en bijna 300 

andere duikverenigingen en duikscholen zijn 

wij aangesloten bij de Nederlandse 

Onderwatersport Bond (NOB), de bond voor 

al le duikers in Nederland. De opleidingen d ie 

wij geven zijn door de NOB ontwikkeld . Je 

kiest bij ons dus niet alleen voor een prettige 

duikopleiding, maar ook voor kwaliteit ! 

NOB 
Nederlandse 
Onderwatersport 
Bond 

De NOB kent verschillende duikopleidingen: de 1*

junioropleid ing (12-14 jaar) en de 1*-, 2*- en 

3*-opleiding. Ook is er een jeugdprogramma, 

ScubaDoe, waarmee kinderen vanaf 8 jaar stap

voor-stap leren snorkelen en duiken. Daarnaast kun 

je diverse specialisaties volgen, die de duiksport 

nóg boeiender maken! Voorbeelden hiervan zijn 

digitale onderwaterfotografie, ijsduiken, wrakduiken 

en onderwaterb iologie. Doordat de NOB is 

aangesloten bij wereldduikfederatie CMAS ontvang 

je na afsluiting van NOB-duikopleidingen een 

internationaal erkend duikbrevet. Daarmee kun je 

overal ter wereld terecht! 

Onze leden zijn automatisch ook lid van de 

bond. Dit biedt duikers een aantal interessante 

voordelen! Zo krijgt ieder lid bijvoorbeeld tien 

keer per jaar het prachtige magazine Onder

watersport toegestuurd. Ook krijg je via de 

NOB regelmatig korting op duikgerelateerde 

producten. Daarnaast hebben NOB-leden een 

collectieve ongevallen- en aansprakelijkheids

verzekering, toegespitst op de duiksport. Als 

je wil kun je daar voor een voordelig tarief ook 

nog een duikreisverzekering aan toevoegen! 

Wil je meer weten over de NOB? Kijk dan op 

www.onderwatersport.org ! 

"' 0 
::.'. 

"' C: 

~ 
u._ 

è 
~ 

i ., 
i, 
u 

ou\~en ~an 
\etereen\ 

~ 

oui\len is 
1asc\nerend \ 

\ 



Duiken is fascinerend! 

Vraag jiJ je ook wel eens af hoe mooi de 

wereld er onder water uitziet? Hoe het 

zou zijn om tussen kleurrijke, nieuws

gierige vissen door te zwemmen? Welke 

bijzondere planten op de bodem van de 

zee leven? En hoe het voelt om onder 

water te kunnen ademen? Dan is duiken 

wellicht iets voor jou! 

Duiken kan iedereen! 

Leren duiken is niet moeilijk, er zijn alleen 

een paar dingen die je moet weten en 

oefenen. Een duikopleiding is dan ook de 

eerste stap op weg naar een ontspan

nende en tegelijkertijd avontuurlijke hobby: 

daarna kun je zelfstandig en veilig duiken, 

en begint je duikersleven écht! 

Duiken kan ook dichtbij huis! 

Om te (leren) duiken hoef je overigens niet 

persé naar tropische landen af te reizen, 

het kan ook in Nederland! Denk bijvoor

beeld aan de Noordzee, maar ook aan de 

Oosterschelde of het Grevelingenmeer. 

Zeeland is zelfs één van de populairste 

duikgebieden van West-Europa! Wellicht 

komt dit als een verrassing, maar alle 

foto's die op deze pagina staan, zijn in 

Nederlands water gemaakt. 

Duikvereniging O.S.V. De Kikvors 

Heb je interesse in een kennismaking met de duiksport, of heb je al een duikbrevet en wil 

je er meer mee doen? Kom dan eens langs bij duikvereniging O.S.V. De Kikvors te 

IJsselstein! Wij trainen iedere week in AquaCenter Den Hommel te Utrecht en duiken 

regelmatig in - en soms vér buiten 1 - de regio. Op dit moment hebben we 46 leden, 

waarvan er 6 duikinstructeur zijn. O.S.V. De Kikvors is een gezellige vereniging waar 

jaarlijks vele activiteiten worden georganiseerd - voor ieder type duiker wat wils! 

lntroductieduik 

Wil je een keer langskomen voor een introductieduik? Dat kan 1 Zo'n introductieduik vindt 

plaats in AquaCenter Den Hommel te Utrecht. Je hoe� alleen een badhanddoek en 

zwemkleding mee te nemen, wij zorgen voor de rest. Eén van onze duikinstructeurs zal je 

begeleiden en vertelt je vooraf wat je moet weten om veilig en met veel plezier een 

introductieduik te kunnen maken. Het enige dat je hoeft te doen is onder water gaan en 

ervaren hoe het is om te duiken' 

Kosten 

lntroductieduik: 

Verenigingscontributie: 

Beginnersopleiding 1 *-duiker: 

GRATIS 

€ 48,75 per kwartaal

€ 200,00 (inclusief huur duikapparatuur')

Overige tarieven zijn op aanvraag te verkrijgen' 

Heb je al een duikbrevet van een andere erkende duikorganisatie, zoals PADI of SSI? 

Geen probleem, bij ons kun je gewoon verder met het volgende niveau! 

Contact 

Wil je meer weten over O.S.V. De Kikvors? 

Neem dan eens een kijkje op onze website 

www.osvkikvors.nl. 

Voor meer informatie over onze vereniging, duik

opleidingen of het maken van een afspraak voor 

een introductieduik kun je contact opnemen met 

Wim Hijman via telefoonnummer 06-48561277 

of e-mail info@osvkikors.nl. 


