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Mechelen 

10 maart 2023 

Opleidingsdag Begeleiders Duikers met een 

Handicap 
 

NELOS-Info nr. 516 

 

Beste clubbestuurder 

 

Een extra dimensie voor jouw duiken: word Begeleider van Duikers met een Handicap. 

Deze opleidingsdag met theoretisch en praktisch luik is de eerste stap. 

Na de voorziene zwembad- en openwatertrainingen kan ook JIJ Begeleider worden. 

 

Zondag 30/04/2023, 9u00 tot 17u30 

NELOS Duikershuis, Brusselsesteenweg 313, 2800 Mechelen 

Nekkerpool, Nekkerspoel-Borcht 19, 2800 Mechelen (3 banen, 2 groepskleedkamers) 

Maximaal 15 kandidaten. 

In de voormiddag krijgen alle kandidaat B-DmH theoretische achtergrond. Volgende 

onderwerpen komen aan bod: 

• Medische achtergrond bij de verschillende soorten handicaps en hun implicaties voor 
de duiksport. 

• Reglementering voor DmH. 
• Praktisch duiken en materiaal. 
• Verwachtingen, taalgebruik en concrete tips en trics. 
• Tijdens een panelgesprek kunnen alle kandidaten in gesprek gaan met enkele DmH. 

In de namiddag krijgen jullie een eerste training in zwembad: Nekkerpool. Je krijgt de kans om 

onder begeleiding zelf gangbare beperkingen te simuleren, en om te duiken met diverse DmH. 

 

Na inschrijving ontvang je via mail meer informatie. 
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Mail na inschrijving (Lisbet, na ontvangst inschrijvingen door NELOS-secretariaat): 

• Deelnemers brengen eigen ABC-uitrusting, fles, trimvest en ademautomaat. 
• In bijlage intern zwembad reglement + corona-maatregelen, wil deze in acht nemen 

en niet overtreden aub (toegelaten kleding)  

Er wordt een broodjeslunch met koffie/thee/water voorzien. Gelieve door te geven als je 
een vegetarische optie wenst of we rekening moeten houden met allergenen. 
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
Technisch directeur       Voorzitter 
Sven VANDEKERCKHOVE      Ronny MARGODT 

       

 


