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 Duikclub Triton kapellen vzw is als club erkend door Nelos (Nederlandstalige Liga
voor Onderwateronderzoek en Sport), Befos (Belgische liga voor
Onderwateronderzoek en sport), Avos (Vereniging van Antwerpse duikclubs) en
CMAS (Confédération Mondiale des Activitées Subaquatiques) en werkt met de
internationaal erkende CMAS-brevetten.
 Zwembadtrainingen vinden plaats in het gemeentelijk zwembad van Kapellen in de
Christiaan Pallemansstraat 84, elke maandag en donderdag van 20.45u tot 22.00u.
 Nieuwe kandidaat leden mogen tijdens een duikinitiatie gratis drie maal komen
proberen tijdens trainingen in het zwembad.
 Beslist de kandidaat om zich aan te sluiten bij de club, dan moet hij/zij vóór de 4de
training het lidgeld betaald hebben en een bewijs van de medische keuring (+ ECG)
bij een arts bezorgen aan de secretaris van de club.
 Jongeren tussen de 14 en 18 jaar kunnen zich inschrijven, mits schriftelijke
toestemming van de ouders.
MEDISCH ONDERZOEK
 Dit verplicht onderzoek wordt best uitgevoerd door een dokter aangesloten bij de
Geneeskundige Commissie van NELOS, maar mag door gelijk welke geneesheer
gedaan worden.
 Deze medische strook https://www.duikclubtriton.be/mat/Medische_Fiche.pdf laten
invullen door een arts, afscheuren en bij betaling van het lidgeld afgeven aan de
clubsecretaris.
 Vergeet ook niet om je duikboekje te laten invullen door de arts en te laten
afstempelen door de secretaris.
 Vanaf de leeftijd van 45 jaar en verder om de 5 jaar, dient een bijkomend onderzoek
te gebeuren namelijk een elektrocardiogram (ECG) onder belasting (cyclo
ergometrie / fietsproef).
MATERIAAL
 Beginners kunnen een ABC-uitrusting (= materiaal nodig voor zwembadtraining)
zoals vinnen, loodgordel, tuba en zwembril, lenen van de club. Wanneer kandidaatleden goedgekeurd zijn door een arts en hun lidgeld hebben betaald, worden zij ook
verondersteld zo snel mogelijk een eigen ABC-uitrusting aan te schaffen.
 Iedere kandidaat 1*duiker kan voor zijn eerste vijf clubduiken alle beschikbaar
materieel gratis ontlenen.
 Na vijf duiken kan ieder lid materiaal ontlenen; hij/zij betaalt voor de huur van:
- een fles:
€5
- een ontspanner met console:
€5
- een jacket:
€5
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 Bij de huur van een fles moet men steeds in het bezit zijn van een vulkaart.
Bij elk flesverhuur wordt een vulbeurt aangerekend.
 Duikclub Triton bezit een eigen duikflesvulstation (tot 300 BAR) en duikflesvullingen
gebeuren tijdens de zwembadtrainingen. Leden kunnen hiervan gebruik maken door
de aankoop van een vulkaart bij de materiaalmeester.
Vulkaart: € 25 voor 25 vulbeurten, € 50 voor 55 vulbeurten.
LIDGELD
 Tarief lidgeld: https://www.duikclubtriton.be/mat/Triton_lidgelden.pdf
 In het lidgeld voor nieuwe leden (duikers) (januari–maart: € 135; april–juni: € 120;
juli–augustus: € 105; september–december: € 180) is o.a. begrepen: inkom
zwembad, lidmaatschap BEFOS/NELOS, verzekering, Hippocampus
(tweemaandelijks duikmagazine van de NELOS), burgerlijke aansprakelijkheid.
 Meerdere leden van eenzelfde gezin die op hetzelfde adres wonen, genieten korting
op het lidgeld.
 Bovenop het lidgeld moet ook éénmalig € 40 betaald worden voor de aankoop van
een beginnersmapje. In dit mapje zit een cursusboek, een medische fiche voor het
jaarlijks medisch onderzoek, een blauw duikboekje, een brevetkaart 1*Duiker en een
logboekje.
 Er kan ook een vergunning voor de Put van Ekeren (geldig voor 3 jaar) worden
aangevraagd (€ 10) die je zal ontvangen zodra je buiten mag duiken.
 Monitoren beslissen wanneer een nieuw lid geschikt is om buiten te duiken. Zij doen
dit aan de hand van een voorafgaandelijke theoretische evaluatie en een evaluatie
protocol in het zwembad (zwembadproef).
 Na je 5de buitenduik en vóór de 10de buitenduik moet je je brevetkaart volledig ingevuld
en het voorblad van je duikboekje (met foto en handtekening) bezorgen aan de
secretaris van de club. Na het betalen van het homologatiegeld (€ 120,03 voor
1*duiker), worden deze documenten opgestuurd naar de NELOS en krijg je je kaartje
1*duiker.
 Het lidgeld en medisch strookje dient vóór 1 februari van het lopende jaar te bezorgen
aan de secretaris van de club.
 Leden die lidgeld en/of medische keuring niet tijdig in orde brachten en dit alsnog willen
doen, wordt de toegang tot het zwembad en deelname aan clubduiken geweigerd. Bij
laattijdige hernieuwingen betaal je € 10 extra aan administratiekosten.
REKENING
Duikclub Triton v.z.w.
Elzenstraat 49 , B-2950 Kapellen
BE 94 7331 2318 8414
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Meer info nodig: spreek ons gewoon aan, of bezoek onze website:
https://www.duikclubtriton.be
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