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Beste secretaris 

Beste voorzitter, 

‘Safety first’ en goede redders maken het verschil!   
Ben jij het type dat in het leven, thuis, op het werk, in je hobby en op (duik)vakantie 
‘veiligheid’  belangrijk vindt?  
Graag dagen wij je uit om deel te nemen aan de opleiding Duiker-Redder! 

  
CURSUS DUIKER-REDDER 

Voor info over de cursus Duiker-Redder, surf snel naar: www.redfed.be. Onder 
opleidingen (klikken), Duiker-Redder (klikken), vind je meer uitleg (o.a. de 
toelatingsvoorwaarden) 
Of ga onmiddellijk naar deze link voor de data en locaties. Hier selecteer je eerst Cursus bij 
Categorie en Duiker–Redder bij Type.  
De eindtermen (examenreglement) vind je terug in de Infotheek onder ‘Redder’ -> 
‘Reglementen’:  http://www.redfed.be/index.php/infotheek/category/22-reglementen 

  
In de cursus Duiker Redder te Aarschot, vanaf zondag 4 december 2016 (eerste lesdag) 
tot zondag 19 februari 2017 (examen), wordt aan de deelnemers ook de kans geboden om 
het diploma van Hoger Redder te behalen.  
Voordelen: in 46 uur (DR) ipv 64 uur (HR), gezellige duikers ondereen, extra aandacht op 
duikongevallen, ...  
Voor de eindtermen van Hoger Redder, zie: 
http://www.redfed.be/index.php/infotheek/category/22-
reglementen?download=55:examenreglement-basisredder-en-hoger-redder  
  
We voorzien een opleiding waarin, naast een theoretische verdieping, de nadruk ligt op 
vooral praktische oefenkansen zowel voor de reanimatie volwassenen, kind en baby als 
reanimatie met zuurstoftoediening (systemen die in de zwembaden ter beschikking zijn), 
EHBO en de reddingstechnieken (in zwembad en ook 1 dag in volle duikuitrusting). 
Hieronder zit ook een dosis conditionele en technische zwemtraining vervat. 
  
De totale kostprijs voor de opleiding (5 vakken) is 175 euro (incl moduleteksten).  

  
VRIJSTELLING!! 
Als Instructeur mag je deelnemen aan het examen zonder de lessen te volgen. Dit examen 
zal samenvallen met de datum van het examen van de cursus Duiker Redder op zondag 

http://www.redfed.be/
http://www.redfed.be/index.php/activiteiten
http://www.redfed.be/index.php/infotheek/category/22-reglementen
http://www.redfed.be/index.php/infotheek/category/22-reglementen?download=55:examenreglement-basisredder-en-hoger-redder
http://www.redfed.be/index.php/infotheek/category/22-reglementen?download=55:examenreglement-basisredder-en-hoger-redder
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19/2/2017. Kostprijs is dezelfde als de cursusprijs.  
Komen oefenen in de lessen kan altijd en wordt warm aanbevolen.  
 

 OVERGANGSMODULE: Instructeurs Duiken naar Duiker-Redder 
Voor de Instructeurs Duiken werd in 2014 een overgangsmodule ontwikkeld. De aanzet 
was de opening van een duiktank met een diepte van 15 m in Zwevegem.  
Een eerstvolgende opleiding is parallel (maar apart) met de volledige cursus gepland te 
Aarschot. 
De Instructeurs duiken krijgen een verplichte infosessie (4 uur) en theorieles (3 uur) op 
4/12/2016 en nadien 4 door gedreven oefensessies aangeboden (op 8/1, 22/1, 29/1 en 
12/2/2017). De theorie dient men in zelfstudie te leren (examen op 5/1/2017). Uiteindelijk 
dienen ze dezelfde eindtermen te bewijzen op het examen (ook op 19/2/2017). 
De totale kostprijs voor de overgangsmodule is 115 euro (incl moduleteksten).  
  

 Interesse? Maak je kenbaar via kcrombez@redfed.be. Zit je nog met vragen of voor nog 
meer info, aarzel niet een mailtje te sturen of je mag ook bellen (liefst tijdens de 
kantooruren)! 
Inschrijven: via Sport Vlaanderen ten laatste 1 week voor de start van de cursus of 
overgangsmodule: https://www.sport.vlaanderen/vts 
  

   
Assimilatie voor duikers met een Hoger Reddersbrevet tot Duiker Redder 
In de Duiktank van Zwevegem is de aanwezigheid van een Duiker-Redder verplicht, een 
Hoger Redder is niet voldoende. Op deze manier kan er gepast gereageerd worden op een 
mogelijk ongeval en is de veiligheid optimaal gegarandeerd.  
Alle duikers (die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor Duiker-Redder) die Hoger 
Redder zijn – met een geldig bijscholingsattest (<1 jaar) – kunnen zich laten assimileren tot 
Duiker-Redder. Deze inschaling is gratis en kan je enkel rechtstreeks aanvragen bij VTS via 
een link op https://www.sport.vlaanderen/sportbegeleiders/opleiden-en-bijscholen/info-
voor-cursisten/aanvragen-assimilatie/ 
Indien je specifieke vragen hebt, mag je hiervoor mailen naar bie.dillen@bloso.be . 

  
  
                                                                                                       

Welkom in de opleiding Duiker-Redder! Een nieuwe uitdaging! Go 4 it  
 
 
 
 
 
 
 
Voorzitter       Voorzitter Duikonderricht 
Ronny MARGODT     Sven VANDEKERCKHOVE 
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