Greenwichdiving – Lid van de associatie
van duikscholen in de Valenciaanse
gemeenschap / maritieme autoriteit
WAT IS EEN “GOEDGEKEURD DUIKCENTRUM”
Een gecertificeerd duikcentrum is erkend en goedgekeurd door de Valenciaanse Maritieme
autoriteiten als het tegemoet komt aan alle wetten en regelgeving. In Valencia is de Maritieme
autoriteit het orgaan dat verantwoordelijk is voor het controleren, managen en ontwikkelen van alle
functies en services die verband houden met onderwateractiviteiten.
Om als duikcentrum erkend en goedgekeurd te worden moet je voldoen aan de eisen die verband
houden met meerdere agentschappen, naast het regelmatig evalueren, controleren en onderhouden
van faciliteiten en uitrusting.

Waarom NIET te kiezen voor een INSTRUCTEUR of DUIKCENTRUM DIE NIET ZIJN
GEAUTORISEERD OM CURSUSSEN TE GEVEN EN TE DUIKEN
• Omdat zij geen garantie bieden van een goede opleiding, veiligheid en betrouwbaarheid.
• Omdat het hen niet uitmaakt wat er gebeurt na de duikcursus, ze innen het geld en als de cursus
eenmaal is afgerond, vergeten ze je.
• Omdat veel veiligheidsstandaarden niet nagekomen worden en je geen garantie hebt van de staat
waarin uitrusting verkeert.
•Als je een probleem ondervindt kun je nergens terecht en niemand om verantwoordelijk te stellen.
•Omdat je, wanneer er een ongeluk gebeurt, niet over de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen
beschikt, zoals radio, zuurstof, etc.
• Ze hebben geen of ontoereikende installaties.
• Ze moeten services uitbesteden en tussenpersonen gebruikenen we weten dat op deze manier de
aandacht voor de duiker niet hetzelfde is.
• Hun boot zou niet voldoende uitgerust kunnen zijn of niet de juiste papierhandel bevatten of niet
het juiste professionele personeel aan boord hebben.
• Om kosten te besparen kan het zijn dat je alleen maar kantduiken maakt en slechts 1 bootduik.

VOOR JE BESLIST WAAR JE DE CURSUS DOET
Stel jezelf de volgende vragen:
• Ben je bereid je leven in de waagschaal te stellen in de handen van een vreemde voor een
paar euros?
• Zou je een parachutesprong maken als de instructeur geen toereikende garanties kan geven?
• Welke garanties biedt een niet goedgekeurd duikcentrum?
• Waarop baseer je een acceptabele prijs voor een duikcursus?
• Als je een auto koopt of iets anders, kijk je dan alleen maar naar de prijs of kijk je naar de prijs,

uitvoering, veiligheid en garanties?

WAARUIT BESTAAT DE OPEN WATER CURSUS (uitgangspunten)
Er zijn verschillende organisaties die duikcursussen aanbieden in Spanje.(Welke organisatie is
nu het beste?)
R.S.T.C. is een associatie die verschillende duikorganisaties bevat, internationaal erkend en
gecertificeerd is. Padi, IDEA en SSI behoren allemaal tot de organisaties die samen RSTC
vormen. Alle organisaties bieden vrijwel dezelfde standaarden en zijn wereldwijd erkend.
Wat echt uitmaakt is waar je het duiken leert en de wat de professionaliteit is van hun
instructeurs.

Hoeveel kost een duikcursus
• € 300 - € 400? Dit hangt af van wat het duikcentrum biedt. (een 5-sterrenhotel kost niet
hetzelfde als een 2-sterrenhotel)
• Zou je hetzelfde betalen voor een biefstuk als voor stoofvlees?

Het MINIMALE dat je ZOU MOETEN ONTVANGEN in een duikcursus is:
• Een eerste oefenduik in beschut water (dit kan in een zwembad of in een beschut deel van de
zee).
•4 aparte duiken met 4 flessen (dus niet 4 duiken met 2 flessen).
• Theorielessen waarin moeilijkheden en gevaren van deze activiteiten worden uitgelegd.
• De opleiding die je krijgt bij de open wate cursus geeft het recht om te duiken naar een diepte
van 18 meter. Je moet hierop voorbereid worden door te oefenen op duiken op deze diepte en
dat je weet wat de risico's inhouden.
• Een instructeur mag slechts met maximaal 4 studenten per instructeur per groep duiken.

• Kies altijd een erkend duikcentrum die aan alle regelgeving voldoet en over de vereiste
verzekeringen beschikt.
• Verzeker je er van dat alle instructeurs een actieve trainingstatus hebben.
• De cursus moet ook een duikverzekering bevatten en een origineel studiepakket, geen
fotokopieën. Alle cursussen hebben hun eigen tekstboek, ongeacht de organisatie.
• Wees er zeker van dat je minimaal 3 bootduiken maakt. Dit leert je om te duiken na je cursus
omdat in 90% van de gevallen er vanaf een boot gedoken wordt.
• Duiken vanaf een boot vereist techniek en als je dit niet leert in je cursus dan weet je niet hoe
je dat moet doen als je niet langer een instructeur bij de hand hebt.

VOORAFGAAND AAN JE KEUZE VAN EEN DUIKCENTRUM

1. In de Valenciaanse gemeenschap kunnen alleen gecertificeerde duikcentra de open water
cursus aanbieden.
2. In de Valenciaanse gemeenschap is een overkoepelend orgaan dat nagaat dat elk
duikcentrum is goedgekeurd door de ACBCV.
3. De ACBCV (DIVING CENTERS ASSOCIATION OF VALENCIA) draagt zorg voor de belangen
van iedereen; gebruikers, professionals, overheid en het milieu. Ze biedt volledige
ondersteuning aan iedereen die dit vraagt in de vorm van informatie of advies.
4. Goedgekeurde duikcentra en de verenigde ACBCV leden hebben toegestemd zich te houden
aan alle regels, worden gecontroleerd door relevante autoriteiten en hebben een interne
controle “afdeling ethische zaken” die een zeer hoge kwaliteit garandeert welke in
overeenstemming is met alle regelgeving.
5. Door al deze zaken wordt een duikcentrum goedgekeurd en biedt gegarandeerde kwaliteit,
zekerheid en veiligheid, met het meest belangrijke voor jou, jouw plezier als resultaat te
krijgen.

