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Infobundel Duikschool SALVANOS v.z.w. 

Voor de meest recente versie: http://salvanos.be/ 

Organisatie: http://salvanos.be/organisatie/ 

Algemeen duikschoolverantwoordelijke: Eric Vergote, 2* instructeur 

Gesteund door het bestuur en bijgestaan door een team lesgevers en redders. 

Alle instructeurs en begeleiders van de duikschool zijn vrijwilligers en 

ontvangen geen vergoeding voor de lessen die zij geven.  

Duiken is voor ons een niet-competitieve sport met oog voor duurzaamheid en respect voor mens en natuur.  

Salvanos maakt deel uit van de sportfederatie NELOS en we volgen hun veiligheidsreglement en info map. 

https://nelos.be/programma/sportduiken 

Communicatie: De leden ontvangen regelmatig een nieuwsbrief via email die ook verschijnt op de website: 

http://salvanos.be/nieuws/  

De website bevat naast algemene informatie een ledenpagina http://salvanos.be/leden/ met kalender, 

nieuws, inschrijvingsformulieren voor clubactiviteiten, een forum om te communiceren en veel nuttige 

documenten. 

Inschrijven voor buitenduiken doe je via de duikplanner: https://salvanos.sonaryr.be/ 

Vragen kan je richten aan: secretariaat@salvanos.be of bestuur@salvanos.be 

Initiaties: Je kan drie gratis initiatielessen volgen in het zwembad vooraleer te beslissen om lid te worden. 

Vooraf af te spreken via secretariaat@salvanos.be. Tijdens deze initiatielessen ben je verzekerd, vul daarvoor 

het juiste formulier in: formulier plus 14 jaar of formulier min 14 jaar. 

Inschrijvingsvoorwaarden – lid worden: 

Vanaf 14 jaar kan je bij ons aansluiten als volwaardig kandidaat duiker, http://salvanos.be/duikschool/ ,  

vanaf 8 jaar als jeugdduiker http://salvanos.be/jeugdduikschool/  

Formulier aanvraag lidmaatschap 

Voorwaarden: 

- 100 m kunnen zwemmen 

- medisch getuigschrift voorleggen, zie https://nelos.be/artikel/medisch_onderzoek 

- lidgeld storten (bedrag en wat je daarvoor krijgt: http://salvanos.be/lidgeld/) 

- akkoord ouders/voogd voor minderjarigen. 

Beginnende duikers krijgen een ‘peter of meter’ toegewezen om ze wegwijs te maken. 

Training: elke vrijdagavond in zwembad Sportoase Wilsele van 20u00 tot 22u30:  

Jeugd van 20u tot 21u, dan wisselen, volwassenen toegang vanaf 21u, alles opgeruimd om 22u30. 

De zwembadlesgevers staan onder leiding van de duikschoolverantwoordelijke; leden worden ingedeeld in 

trainingsgroepen volgens brevetten, lopende opleiding, ervaring. 

  

http://www.salvanos.be/
mailto:info@salvanos.be
http://salvanos.be/
http://salvanos.be/organisatie/
https://nelos.be/programma/sportduiken
http://salvanos.be/nieuws/
http://salvanos.be/leden/
https://salvanos.sonaryr.be/
mailto:secretariaat@salvanos.be
mailto:bestuur@salvanos.be
mailto:secretariaat@salvanos.be
http://salvanos.be/wp-content/uploads/2021/10/NELOS-Duikinitiatie-Formulier-14-plus-Versie-20191119.pdf
http://salvanos.be/wp-content/uploads/2021/10/NELOS-Duikinitiatie-Formulier-14-min-Versie-20191119.pdf
http://salvanos.be/duikschool/
http://salvanos.be/jeugdduikschool/
http://salvanos.be/wp-content/uploads/2022/10/2022-10-12-Aanvraag-lidmaatschap.pdf
https://nelos.be/artikel/medisch_onderzoek
http://salvanos.be/lidgeld/


Duikschool Salvanos v.z.w., Naamsesteenweg 302, 3001 Heverlee - rekening: BE30 0682 4017 0411 - www.salvanos.be - info@salvanos.be 

Ondernemingsnummer 0438.875.312 – RPR – Ondernemingsrechtbank Leuven 

Opleiding: wordt gestart na het betalen van de certificatiekost: http://salvanos.be/opleiding-starten/  

De uitgereikte brevetten zijn wereldwijd erkende CMAS-brevetten: https://nelos.be/programma/Sportduiken 

De vorderingen van je opleiding voor een brevet worden elektronisch opgevolgd door NELOS in DIVES, het 

Digitaal Verificatie Systeem https://nelos.be/commissie/DIVES 

We stellen jaarlijks een algemeen opleidingsprogramma op, dat wanneer nodig wordt aangepast naarmate de 

kandidaten zich aanbieden en aanvaard worden voor het afleggen van een brevet. 

Leden die een cursus volgen in het belang van de club kunnen een financiële tussenkomst vragen op 

voorwaarde dat zij actief deelnemen aan de clubwerking: zwembadlessen en/of begeleiding van kandidaten 

tijdens buitenduiken. Het betreft vooral de homologatie en examenkost voor 4*D, AI, 1*I, 2*I, 3*I, 

jeugdduikbegeleider, duiker-redder of hoger redder en jaarlijkse bijscholing redder indien men minstens tien 

maal per jaar actief is als redder tijdens de zwembadtrainingen. 

Een financiële tussenkomst dient op voorhand aangevraagd te worden aan het bestuur. Bijkomende kosten en 

kilometervergoedingen worden niet toegestaan. 

Materiaal: 

Eigen materiaal: de leden kopen hun eigen basismateriaal: duikbril, snorkel, loodgordel en vinnen. 

Clubmateriaal: tijdens zwembadtrainingen gebruiken we gratis het clubmateriaal: duikfles, trimvest, 

ontspanner. Gelieve hier zorg voor te dragen. 

Samen met hun leerlingen verzorgen de lesgevers volgens beurtrol het opbergen van de materiaalkasten. 

Voor buitenduiken in open water kan je het clubmateriaal huren. Beginnende duikers krijgen materiaalbonnen 

om aanvankelijk het materiaal gratis te huren. Voorwaarden en prijzen op: http://salvanos.be/duikmateriaal/ .  

Met vragen in verband met materiaal kan je terecht via mail bij materiaal@salvanos.be 

Clubduiken: 

Een clubduik is een duik die gepand is in samenspraak met bestuur en duikschoolverantwoordelijke. Deze 

duiken worden aangekondigd via de nieuwsbrief, de website en de Duikplanner https://salvanos.sonaryr.be/. 

Er is een gevarieerd aanbod clubduiken zowel in steengroeves als in Zeeland. 

Inschrijven doe je via de duikplanner https://salvanos.sonaryr.be/, waar je ook meer informatie over de 

duikplaatsen vindt. 

Clubuitstappen en -reizen: 

Geregeld is er wel minstens één clublid bereid om in samenspraak met het bestuur de organisatie van een 

clubreis op zich te nemen. Deze reizen worden aangekondigd via de nieuwsbrief en de website. 

Soms eens een verre reis naar een exotische bestemming, dan weer minder ver, soms gewoon een weekend 

zoals ons jaarlijks doopweekend eind juni in Zeeland. 

Volg de ledenpagina’s op onze website... ooit zou je droom waarheid kunnen worden. 

 

Gedragscode bestuur en leden: 

Ieder lid van Salvanos wordt geacht de Gedragscode na te leven, grensoverschrijdend gedrag wordt niet 

getolereerd binnen Salvanos. 
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