
Algemene cursus informatie OWD en deelprogramma’s  – LEER DUIKEN IN 3 
DAGEN: 
 
Hieronder volgt een opsomming van algemene informatie met betrekking tot de cursus die je gaat 

volgen. 
 

Cursus:  Padi Open Water Diver 
 

Lokatie:  Duikcentrum De Kempervennen 
   Kempervennendreef 8 

   5563VB westerhoven 

 
Instructeur:  Neno Peschl 

   Email: info@divecompany.nl 
   Tel 040 – 20 15 619 

 

Brevettering: Padi Open Water Diver 
   Wereldwijd erkend 

Geldigheid: levenslang; jaarlijkse duiken worden geadviseerd anders Scuba 
Review onder begeleiding van een Instructeur 

   Max. Duik diepte: 18 meter 
 

Bevoegdheid:  Duiken samen met een andere Open Water Diver, voor junior OWD gelden 

aparte bevoegdheden en verplichtingen en je mag deelnemen aan specialty’s  
of  Specialty duiken waarna je als Advanced gebrevetteerd kunt worden. 

 
Vervolg  

Specialty’s :            Peak Performance Bouyancy- specialty , Navigatie , Zoeken en Bergen, 

                                  Diepduiken  
 

Duur:   3 dagen 
 

Prijs:   499 euro (CP gasten 449 euro) 

   
 

Inclusief: Elearning  
   Gebruik duikmaterialen tijdens de cursus 

   Zwembad: 5 modules 
Buitenwater : 4 buitenwater duiken 

   Brevettering PADI Open Water Diver 

   Gebruik van koffie en thee 
 

Voorbereiding: volledige E-learning dient te zijn afgerond 
 

Zwemvaardigheid: min. Diploma B 

  
Min. Leeftijd: 12 jaar voor junior Open Water Diver, min lengte 160cm;  

   15 jaar voor Open water Diver 
 

 Video: Hierbij ook een link naar een klein filmpje om een beeld van onze cursus te krijgen:  
https://www.youtube.com/watch?v=D68Cekv8DSU 

 

Medische verklaring:  
Medische keuring door arts is niet verplicht, we raden het wel ten zeerste aan. 

 
 

Tijdens de cursus dien jezelf zorg te dragen voor: 

https://www.youtube.com/watch?v=D68Cekv8DSU


• Eten en andere dranken dan koffie en thee.  

• Zwemkleding, handdoek 

• Goede Zin ;-) 

• Warme kleren en jas . Het kan waaien en het voorkomen van een verkoudheid is tijdens de 

cursus, door het hoofd/ lichaam te beschermen, is belangrijk. Tip: neem ook een muts mee, 

je zult er veel plezier van hebben. 

• Je eigen Padi lesmateriaal en logboek meenemen 
 

Dagplanning Open Water Diver cursus: 
 

Dag 1   
08.30 Ontvangst op de duikschool, administratie en klaarmaken zwembad 

09.00 Zwembad  module 1,2,3 

11.30  Theorie  
13.00 Lunch  

14.00 theorie  
15.00 Buitenwaterduik 1 

17.00  Einde dag 

 
Dag 2: 

07.30 Verzamelen duikschool 
08.00  Zwembad   module 3+ 4 en 5 

10.30  Pauze 

11.00 Theorie bespreking 
13.00  Lunch 

14.00 Examen 
15.00 Buitenwater 2 

17.00 Einde dag  
 

Dag 3: 

09.00  Buitenwater 3  en evt herexamen 
13.00 Lunch 

14.00  Buitenwater 4 
17.00 Uitreiking brevet en einde dag 

 

 
Heb je er al zin in? We hopen je langs deze weg voldoende te hebben geïnformeerd, mocht je toch 

vragen hebben schroom niet om even te bellen of te mailen. info@divecompany.nl of  040 20 15 619. 
 

We zien je graag op de cursus en wensen je veel plezier met de voorbereiding van deze leuke cursus. 
Het DiveCompany.nl Team 

mailto:info@divecompany.nl

