Brevetkaart
Assistent-Instructeur/Initiator Duiken

BEFOS-CMAS

Commissie Duikonderricht

Duikclub/Duikschool:
Wij, ondergetekenden:
Naam Voorzitter:

Naam Duikschoolverantwoordelijke:

Clubstempel:

Ondersteunen de kandidatuur van kandidaat AI:
Naam en voornaam:

3*D sinds:

Geboortedatum:

NELOS-nr.:

Brevetnr.:

Medische geschiktheid
Datum jaarlijks medisch onderzoek
Datum ECG onder belasting (vanaf 45 jaar)
Vereiste duiken
4 duiken in heldere zee beëindigd op: .....................

120 duiken bereikt op: .....................

Minstens 60 duikuren bereikt op: .....................
4 duiken in zoet water in de zone 30 m beëindigd op:
.....................

40 duiken sinds behalen brevet 3*D: .....................

Geslaagd voor het examen 'Algemeen gedeelte didactiek' (cfr. VTS Module 1) en 'Specifiek
gedeelte didactiek' (cfr. VTS Module 3)
Datum: .........................................

Didactische stage (cfr. VTS Module 4) afgewerkt
Datum: .........................................

Duikleidingen
IDEAL-zegel of stempel met handtekening van de instructeur in het juiste vakje. Absoluut verbod om incidenten te simuleren!

Duikleiding
DL1: duikleiding met een
beginneling.

In opleiding

In opleiding

Geslaagd

3*I - 2*I (- 1*I)

3*I - 2*I (- 1*I)

3*I - 2*I (- 1*I)

3*I - 2*I

3*I - 2*I

3*I - 2*I

Delegatie door (Naam + titel):
Datum – Duikplaats:
DL4: duikleiding met afname
van een duikleiding.
Datum – Duikplaats:

(te sturen naar het NELOS‐secretariaat)
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Proeven in open water
Deze proeven moet men
uitvoeren in 'onze' wateren

Proef

IDEAL-zegel of stempel met handtekening van de
instructeur in het juiste vakje.
(1*I) = Delegatie mogelijk aan een 1*Instructeur door
een 2* of 3*Instructeur.

In opleiding

D1: 1.500 m vinzwemmen

Vakje 'in opleiding' enkel in te vullen indien de
instructeur meent dat de proef nog voor verbetering
vatbaar is en door de kandidaat na feedback herhaald
dient te worden. In het andere geval alleen het vakje
'Geslaagd' invullen.

In opleiding

Geslaagd

3*I - 2*I – (1*I)

3*I - 2*I – (1*I)

3*I - 2*I – (1*I)

3*I - 2*I

3*I - 2*I

3*I - 2*I

Delegatie door (Naam + titel):
Datum – Duikplaats:
D3: Redding van zone 15 m. Tot
oppervlakte + 150 m slepen
+ CPR + zuurstoftoediening
Datum – Duikplaats:

Elementaire kennis van Fauna en Flora ( cfr. Film 1*D, presentaties 2*D en 3*D):
JA, dit werd afgetoetst door Instructeur (Naam + Voornaam + titel) : ..............................................................................................................

Vak voorbehouden aan de verantwoordelijke der brevetten
Aangeboden op:
......................................................................................
Aangeboden op:
......................................................................................

Geslaagd voor het theoretisch examen op:
..................................................................................................

Geslaagd voor het praktisch examen op:
Aangeboden op:
......................................................................................

..................................................................................................

Datum:

......................................................................................

................................

Duiksport ook voor jou!

NELOS.be

Stempel en handtekening van de voorzitter van de jury

(te sturen naar het NELOS‐secretariaat)
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