Hallo nieuwe duiker,
Gefeliciteerd met het maken van de meest avontuurlijke beslissing in je leven: je gaat je PADI Open Water duik
brevet halen! Je kunt nu al veel plezier beleven met je nieuwe hobby. Om hiermee te beginnen hebben we je toegang
gegeven tot de PADI Open Water Touch. Ook hebben we je een cursusmap met papierwerk meegegeven.
Om zo optimaal mogelijk voorbereid te zijn op je cursus is het van belang dat je het theoretische gedeelte thuis reeds
afrondt voor aanvang van de cursus.
We raden je aan dit op de volgende wijze te doen (voor aanvang van de cursus):
1.
2.
3.
4.
5.

De PADI Touch installeren op tablet, of openen op laptop. (volg hiervoor de instructies in de Touch mail)
De theoriemodules doorlopen
De kennistoetsen maken (aan het einde van iedere module alle toetsen maken)
De cursusresultaten uitprinten en meenemen op de eerste cursusdag
De Cursusmap invullen

Tijdens de theorieles zul je een afsluitende quick-review maken en kan de instructeur eventuele vragen voor je
beantwoorden.
Medische verklaring:
Net als bij het beoefenen van andere sporten moet je over een goede gezondheid beschikken. We vragen daarom de
bijgeleverde PADI medische verklaring in zijn geheel in te vullen. Als je alle vragen met “nee” hebt beantwoord heb je
geen verklaring van een dokter nodig. Mocht je een van de vragen met “ja” beantwoorden, dan kun je aan je huisarts
om advies en (goed)keuring vragen.
Kun je niet bij je huisarts terecht voor een medische keuring? Probeer dan de arts die veel van onze keuringen
uitvoert; Dr. Clarissa Verwilst, 06-51593021 te ’s-Hertogenbosch – Vermeld even dat je bij Herman Lieven Duiksport
een cursus volgt.
Wat moet je meenemen naar de lessen?





Het theorie overzicht en de volledig ingevulde cursusmap
Je logboek, zwemkleding, een handdoek en een T-shirt voor in het zwembad
Je masker, snorkel, laarsjes en vinnen
Een berg enthousiasme en een goed humeur zijn voldoende om deze cursus een onvergetelijk
avontuur te laten worden.

We wensen je veel plezier met de voorbereidingen van je PADI Open Water duikcursus.
Wil je alvast wat sfeer proeven, kijk dan eens op www.lieven.nl en/of like onze facebook pagina
(www.facebook.com/HermanLievenDuiksport). Heb je vragen? Neem dan contact op, we helpen je graag.
Geen touch?
Doe je de opleiding met cursusboek en DVD, in plaats van het PADI Touch systeem? Neem dan al je ingevulde
kennistoetsen mee. Je doet dan tijdens je theorieles de Quizzes en het eindexamen in de winkel.
P.S. Op de dag dat je cursus begint word je op tijd op de duikschool verwacht, kijk voor de
juiste tijden op onze website www.lieven.nl. Je dient met de auto naar de cursus te komen, dit in verband met
vervoer van materialen en personen naar zwembad. Kom dus niet op de fiets. Zorg dat je de theorie zelfstudie
op tijd afrondt, voor aanvang van de cursus. Heb je voor de eerste zwembadles niet minimaal theorie module
1 afgerond? Dan kun je NIET het water in.

