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CURSUSDOSSIER FREEDIVING
SSI VERKLARING VAN BEGRIP VOOR SNORKELEN EN FREEDIVEN
Freediven is een leuke sport waar je een leven lang veel plezier aan kunt beleven - een uitdaging voor lichaam en geest. Deze verklaring van begrip laat zien welke belangrijke
verantwoordelijkheden jij en je instructeur hebben om je opleiding tot freediver tot een succes te maken. Wanneer je deze training heb afgerond, ben je klaar om meer ervaring op te doen
in het buitenwater.
Leren freediven kun je vergelijken met opgroeien. Tijdens je opleiding tot freediver deel je de verantwoordelijkheid met je instructeur. Freediving is dan ook een materiaalintensieve sport.
Je instructeur, die al vele freedives heeft gemaakt en vele opleidingen hierin heeft gevolgd, weet hoe hij of zij goed voor zijn/haar cursisten moet zorgen. De volgende verantwoordelijkheden
zijn met zorg opgesteld zodat jij op een veilige en leuke manier leert freediven.

VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE INSTRUCTEUR
Als je instructeur verklaar ik het volgende:
•
•
•
•

Ik verzorg een SSI opleiding freediven.
Ik maak gebruik van SSI lesmaterialen.
Ik licht je volledig in over alle kosten van de opleiding.
Ik overleg het bewijs van mijn brevettering als instructeur
en mijn actieve status.

• Ik heb een aansprakelijkheidsverzekering met betrekking
• Ik maak meerdere opleidingsduiken met je in het
tot het lesgeven in freediven.
buitenwater.
• Ik verstrek informatie over aandachtspunten met
• Ik brevetteer je wanneer je de opleiding met succes hebt
betrekking tot gezondheid en veiligheid, bijvoorbeeld
afgerond.
wanneer je niet mag duiken en belangrijke vaardigheden
die je moet beheersen om veilig te kunnen freediven.

VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE CURSIST
• Als cursist verklaar ik het volgende:
• Ik ben fysiek en mentaal gezond om te kunnen freediven
en vul een medische verklaring in. Het is mogelijk dat je
je door een arts moet laten onderzoeken.
• Ik laat zien dat ik kan zwemmen en dat ik mij op mijn
gemak voel in het water.
• Ik woon alle lessen bij of haal gemiste lessen in.
• Ik doe alle opdrachten die ik in het kader van de cursus
krijg.

• Ik betaal de kosten van de cursus, de kosten van
huurmateriaal en eventuele andere kosten waarvan ik
door de instructeur op de hoogte wordt gesteld.
• Ik zorg goed voor mijn persoonlijke freedive-uitrusting en
de materialen die mij ter beschikking worden gesteld.
• Ik blijf tijdens de lessen in het water bij de aan mij
toegewezen buddy, instructeur of de groep.
• De behoeften en veiligheid van mijn freedivebuddy
hebben mijn speciale aandacht.
• Ik voer de vaardigheden uit zoals aan mij wordt
opgedragen, maar niet wanneer ik vind dat ik hiertoe

niet op een veilige manier in staat ben. Je instructeur zal
je meer tijd gunnen of extra les geven indien nodig.
• Ik maak het verplichte aantal duiken in het buitenwater.
• Ik stel mijn instructeur ervan op de hoogte wanneer ik het
uitermate koud heb of moe ben, erge last heb van stress,
gewond ben, me niet goed voel of in de voorafgaande
week ziek ben geweest. Samen met je instructeur beslis
je wat het beste voor je is.
• Je moet niet gaan freediven indien je zelf een probleem
hebt (fysiek of mentaal) of een probleem met je
uitrusting of de omgeving hebt.

WEDERZIJDSE VERANTWOORDELIJKHEDEN
• Samen verklaren wij - de instructeur en de cursist - het
volgende:
• Wij kopen, huren of verstrekken freedivematerialen zoals
onderling afgesproken. Dit hangt af van de situatie maar
moet duidelijk worden afgesproken vóór aanvang van
de cursus.

• Wij gebruiken geen alcohol of gevaarlijke geneesmiddelen • Wij zijn uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor ons eigen
voordat wij gaan freediven.
doen en laten.
• Wij communiceren zo volledig en helder mogelijk.
• Wij werken samen en delen de verantwoordelijkheid
• Wij houden rekening met de rechten, gevoelens en
voor de freedivecursus en voor de voorbereiding op
behoeften van elkaar en de anderen die een rol spelen
toekomstige freedive-avonturen.
bij de cursus.

PRIVACY STATEMENT AND CONSENT FORM
I understand and agree that for the purpose of freediving training and for verification of my certification, SSI will retain the personal information I have provided to them during my training
which includes, but is not limited to, my name, mailing address, email address, phone number, date of birth, photograph, and freediving certification number.
This personal information will be stored in SSI’s database, also referred to as ODiN. SSI will take reasonable steps to ensure that this data is protected, and I will be given a username and
password which will allow me to access the SSI database and verify that my personal information contained therein is correct, current, and accurate. I consent to SSI, an SSI authorized
affiliate, or an SSI subsidiary, accessing this information for purposes of verifying my freediving certification.

Print Name

Signature Required

Date

FREEDIVING LEVEL 1

Freediving Level 1

Date

Diver Initials

Instructor Initials

Instructor Number

Completion Comments

Theorie

Theorie

Theorie

Theorie

Theorie

Examen

Praktijkles-Ademhalen

Zwembad

Zwembad
Door middel van ondertekening verklaren de cursist en de instructeur dat de cursist over alle aspecten van de opleiding SSI Level 1 Pool Freediver is geïnformeerd en dat de cursist deze
stof in voldoende mate beheerst. De cursist verklaart ook dat hij of zij het cursusboek heeft gelezen. Zowel de cursist als de instructeur verklaart dat de cursist alle vaardigheden voor Level
1 Pool Freediving heeft geoefend en deze voldoende beheerst. De cursist en de instructeur verklaren ook dat de cursist theoretisch, mentaal en fysiek is voorbereid op de status van Level
1 Pool Freediver.

Datum

Handtekening cursist

Handtekening instructeur

Instructeursnummer

Buitenwater

Buitenwater

Door middel van ondertekening verklaren de cursist en de instructeur dat de cursist over alle aspecten van de opleiding SSI Level 1 Freediver is geïnformeerd en dat de cursist deze stof
in voldoende mate beheerst. De cursist verklaart ook dat hij of zij het cursusboek heeft gelezen. Zowel de cursist als de instructeur verklaart dat de cursist alle vaardigheden voor Level
1 Freediving heeft geoefend en deze voldoende beheerst. De cursist en de instructeur verklaren ook dat de cursist theoretisch, mentaal en fysiek is voorbereid op de status van Level 1
Freediver.

Datum

Handtekening cursist

Handtekening instructeur

Instructeursnummer

FREEDIVING LEVEL 2

Freediving Level 2

Date

Diver Initials

Instructor Initials

Instructor Number

Completion Comments

Theorie

Theorie

Theorie

Theorie

Examen

Praktijkles - Strekken

Zwembad

Zwembad

Buitenwater

Buitenwater

Buitenwater

Buitenwater

Door middel van ondertekening verklaren de cursist en de instructeur dat de cursist over alle aspecten van de opleiding SSI Level 2 Freediver is geïnformeerd en dat de cursist deze stof

in voldoende mate beheerst. De cursist verklaart ook dat hij of zij het cursusboek heeft gelezen. Zowel de cursist als de instructeur verklaart dat de cursist alle vaardigheden voor Level

2 Freediving heeft geoefend en deze voldoende beheerst. De cursist en de instructeur verklaren ook dat de cursist theoretisch, mentaal en fysiek is voorbereid op de status van Level 2

Freediver.

Datum

Handtekening cursist

Handtekening instructeur

Instructeursnummer

FREEDIVING LEVEL 3

Freediving Level 3

Date

Diver Initials

Instructor Initials

Instructor Number

Completion Comments

Theorie

Theorie

Theorie

Theorie

Examen

Praktijkles - Mouthfill

Praktijkles - Strekken

Zwembad

Zwembad

Buitenwater

Buitenwater

Buitenwater

Buitenwater

Buitenwater

Door middel van ondertekening verklaren de cursist en de instructeur dat de cursist over alle aspecten van de opleiding SSI Level 3 Freediver is geïnformeerd en dat de cursist deze stof
in voldoende mate beheerst. De cursist verklaart ook dat hij of zij het cursusboek heeft gelezen. Zowel de cursist als de instructeur verklaart dat de cursist alle vaardigheden voor Level
3 Freediving heeft geoefend en deze voldoende beheerst. De cursist en de instructeur verklaren ook dat de cursist theoretisch, mentaal en fysiek is voorbereid op de status van Level 3
Freediver.

Datum

Handtekening cursist

Handtekening instructeur

Instructeursnummer

