
Enschede, 15 april 2022 
 
 
 
 
 
Inleiding 
De NOB heeft in januari de breveteisen voor de 3 ster duiker aangepast.  
De aanleiding daarvoor was het verzoek van OSV Tyros uit Enschede om de eis voor 
getijdewater duiken te schrappen. Wij accepteren dat de 3 ster duiker dan geen 3 ster rol 
kan hebben bij een getijdewaterduik.  
 
De redenen voor het voorstel: 
1. andere certificerende organisaties PADI, NAUI, SSI stellen eisen aan het aantal duiken 

en hebben geen gedetailleerde lijst met vereiste duiken waarin getijdewaterduiken zijn 
genoemd. SSI heeft als enige wel een minimum aantal van andere duiken die door de 
duikschool worden gecontroleerd. 

2. in de ISO-norm van deze opleiding staat alleen dat de duiker voldoende 
gespecialiseerde training en ervaring moet hebben. Als voorbeeld duiken worden 
genoemd nacht, weinig zicht, drift1, diep, wrak en droogpak. Een vereist aantal duiken 
wordt niet genoemd. 

3. voor een getijdewaterduik moet een duiker uit Overijsel ver reizen. Een groot deel van 
die duikers maakt om die reden weinig of geen getijdewater duiken.   

4. wij kandidaten hebben voor de 3 ster opleiding die niet aan de eis voldoen. 
5. Alleen de NOB deze eis stelt en daarmee de ontwikkeling van kader bij OSV Tyros 

blokkeert.   
 
Het argument van de NOB voor het handhaven van de eis voor zeven getijdewaterduiken 
is dat die duik speciale vaardigheden vragen en horen bij duiken in Nederland. 
 
OSV Tyros is van mening dat: 
• de onderbouwing van de NOB onvoldoende en vreemd is gelet op de eisen van andere 

certificerende instellingen in Nederland op basis van dezelfde ISO-normering. 
• de eis geen algemene geldigheid verdient omdat het geen recht doet aan de regionale 

verschillen in Nederland. 
 
OSV Tyros vraagt met dit voorstel aan de ledenraad van de NOB om de zeven 
getijdewaterduiken te schrappen als eis voor de 3 ster duiker. 
 
Namens OSV Tyros  
Hans Belde voorzitter  
 

 
1 dit is met de stroming mee duiken en om die reden geen getijdewaterduik 


