
BIJLAGE  ADVENTURES IN DIVING PROGRAM INSTRUCTOR GUIDE

PADI Adventures in Diving Training Record

Adventure Dive:

DUIKEN OP HOOGTE

� Kennistoets

� Briefing 

� Aankleden 

� Veiligheidscontrole voor de duik (VLSLO) 

� Te water gaan 

� Afdaling 

� Op diepte de dieptemeters vergelijken 

� Tour (afhankelijk von lucht/nultijd) 

� Opstijging – veiligheidsstop 

� Het water verlaten 

� Debriefing 

� Logboek invullen – het documentatieblad voor de 

duik invullen

Verklaring van de Instructeur

‘Ik verklaar dat deze leerling de kennistoets en de uitvoeringsvereisten (zoals beschreven in de 

PADI Adventures in Diving Instructor Guide) voor deze PADI Adventures in Diving trainingsduik naar 

tevredenheid voldaan heeft. Ik ben een PADI-instructeur met onderwijsbevoegdheid en een lopend PADI-

lidmaatschap.’

Instructeur  
 voornaam  achternaam

Handtekening instructeur  

PADI nr.   Duik afrondingsdatum  
 dag/maand/jaar

Contactinformatie instructeur (blokletters a.u.b.)

Postadres instructeur  

Plaats / Provincie / Land / Postcode  

Telefoon / FAX / Email  

Verklaring van de leerling

‘Ik verklaar dat ik aan alle uitvoeringsvereisten van de Adventure dive voldaan heb. Ik realiseer me dat er 

meer te leren is over duiken op hoogte en dat het volgen van een PADI Altitude Diver Specialty cursus ten 

zeerste aanbevolen wordt. Ik stem ook in te duiken volgens de PADI Standard Safe Diving Practices.’

Handtekening leerling   Datum  
 dag/maand/jaar

Overzicht van de vaardigheden



BIJLAGE  ADVENTURES IN DIVING PROGRAM INSTRUCTOR GUIDE

PADI Adventures in Diving Training Record

Adventure Dive:

AWARE – FISHVERKENNING

� Kennistoets

� Voorbereiding van het leitje 

� Briefing 

� Voorbereiding van de uitrusting 

� Veiligheidscontrole voor de duik (VLSLO) 

� Te water gaan 

� Afdaling 

� Visfamilies observeren en herkennen 

� Observaties noteren 

� Onbekende vissen beschrijven/schetsen 

� Opstijgen en het water verlaten 

� Gebruik van boeken om onbekende soorten te 

bepalen 

� Debriefing 

� Logboek invullen – het documentatieblad voor de 

duik invullen 

Verklaring van de Instructeur

‘Ik verklaar dat deze leerling de kennistoets en de uitvoeringsvereisten (zoals beschreven in de 

PADI Adventures in Diving Instructor Guide) voor deze PADI Adventures in Diving trainingsduik naar 

tevredenheid voldaan heeft. Ik ben een PADI-instructeur met onderwijsbevoegdheid en een lopend PADI-

lidmaatschap.’

Instructeur  
 voornaam  achternaam

Handtekening instructeur  

PADI nr.   Duik afrondingsdatum  
 dag/maand/jaar

Contactinformatie instructeur (blokletters a.u.b.)

Postadres instructeur  

Plaats / Provincie / Land / Postcode  

Telefoon / FAX / Email  

Verklaring van de leerling

‘Ik verklaar dat ik aan alle uitvoeringsvereisten van de Adventure dive voldaan heb. Ik realiseer me dat 

er meer te leren is over visherkenning en dat het volgen van een PADI AWARE – Fish Identification 

Specialty cursus ten zeerste aanbevolen wordt. Ik stem ook in te duiken volgens de PADI Standard Safe 

Diving Practices.’

Handtekening leerling   Datum  
 dag/maand/jaar

Overzicht van de vaardigheden
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PADI Adventures in Diving Training Record

Adventure Dive:

BOOTDUIK

� Kennistoets

� Briefing 

� Aankleden 

� Veiligheidscontrole voor de duik (VLSLO) 

� Te water gaan vanaf de boot 

� Afdaling 

� Duik voor plezier en ervaring 

� Opstijgen – veiligheidsstop 

� Het water verlaten en op de boot terug 

� Uitrusting opbergen

� Debriefing 

� Logboek invullen – het documentatieblad voor de 

duik invullen 

Verklaring van de Instructeur

‘Ik verklaar dat deze leerling de kennistoets en de uitvoeringsvereisten (zoals beschreven in de 

PADI Adventures in Diving Instructor Guide) voor deze PADI Adventures in Diving trainingsduik naar 

tevredenheid voldaan heeft. Ik ben een PADI-instructeur met onderwijsbevoegdheid en een lopend PADI-

lidmaatschap.’

Instructeur  
 voornaam  achternaam

Handtekening instructeur  

PADI nr.   Duik afrondingsdatum  
 dag/maand/jaar

Contactinformatie instructeur (blokletters a.u.b.)

Postadres instructeur  

Plaats / Provincie / Land / Postcode  

Telefoon / FAX / Email  

Verklaring van de leerling

‘Ik verklaar dat ik aan alle uitvoeringsvereisten van de Adventure dive voldaan heb. Ik realiseer me dat er 

meer te leren is over bootduiken en dat het volgen van een PADI Boat Diver Specialty cursus ten zeerste 

aanbevolen wordt. Ik stem ook in te duiken volgens de PADI Standard Safe Diving Practices.’

Handtekening leerling   Datum  
 dag/maand/jaar

Overzicht van de vaardigheden
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PADI Adventures in Diving Training Record

Adventure Dive:

DIEPE DUIK

� Kennistoets

� Briefing 

� Getimede taak aan oppervlakte 

� In elkaar zetten en plaatsen van nooduitrusting

� Uitrusting aantrekken

� Buddycheck (VLSLO) 

� Het water in 

� Afdaling 

� Getimede taak op bodem 

� Dieptemeters vergelijken op diepte

� Begleide toer (mits er enoeg tijd/lucht is)

� Opstijgen en veiligheidsstop 

� Het water uit 

� Debriefing 

� Duik in logboek noteren – Adventure Dive afma-

ken

Verklaring van de Instructeur

‘Ik verklaar dat deze leerling de kennistoets en de uitvoeringsvereisten (zoals beschreven in de 

PADI Adventures in Diving Instructor Guide) voor deze PADI Adventures in Diving trainingsduik naar 

tevredenheid voldaan heeft. Ik ben een PADI-instructeur met onderwijsbevoegdheid en een lopend PADI-

lidmaatschap.’

Instructeur  
 voornaam  achternaam

Handtekening instructeur  

PADI nr.   Duik afrondingsdatum  
 dag/maand/jaar

Contactinformatie instructeur (blokletters a.u.b.)

Postadres instructeur  

Plaats / Provincie / Land / Postcode  

Telefoon / FAX / Email  

Verklaring van de leerling

‘Ik verklaar dat ik aan alle uitvoeringsvereisten van de Adventure dive voldaan heb. Ik realiseer me dat er 

meer te leren is over duiken diepduiken en dat het volgen van een PADI Deep Diver Specialty cursus ten 

zeerste aanbevolen wordt. Ik stem ook in te duiken volgens de PADI Standard Safe Diving Practices.’

Handtekening leerling   Datum  
 dag/maand/jaar

Overzicht van de vaardigheden
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PADI Adventures in Diving Training Record

Adventure Dive:

DIGITALE ONDERWATERFOTOGRAFIE 

� Kennistoets

� Camera-apparatuur in elkaar zetten en testen

� Briefing en uitrusting aantrekken

� Buddycheck (VLSLO)

� Instap waarbij het camerasysteem wordt 

beschermd

� Vermijden dat de omgeving wordt beschadigd

� Oefenen met de juiste belichting, scherpte en 

het juiste contrast door sluitertijd, diafragma, 

belichtingscompensatie, focus en flitser te 

gebruiken en te regelen.

� Oefenen met het krijgen van een goede kleur 

door gebruik te maken van witbalans, flitser, 

filters en groothoeklenzen.

� Oefenen met compositie door het onderwerp te 

kiezen, het in de foto te plaatsen, en rekening 

houden met negatieve ruimte en andere 

compositie-elementen.

� Laten zien dat ze de MEA-methode van PADI 

gebruiken door voor het evalueren van de 

belichting, scherpte en compositie het lcd-scherm 

en/of histogram te gebruiken.

� Uitstap waarbij het camerasysteem wordt 

beschermd

� Procedures na de duik

� Debriefing

� Logboek invullen – Vul het Cursusverslag in 

(Adventure Dive Training Record)

Verklaring van de Instructeur

‘Ik verklaar dat deze leerling de kennistoets en de uitvoeringsvereisten (zoals beschreven in de 

PADI Adventures in Diving Instructor Guide) voor deze PADI Adventures in Diving trainingsduik naar 

tevredenheid voldaan heeft. Ik ben een PADI-instructeur met onderwijsbevoegdheid en een lopend PADI-

lidmaatschap.’

Instructeur  
 voornaam  achternaam

Handtekening instructeur  

PADI nr.   Duik afrondingsdatum  
 dag/maand/jaar

Contactinformatie instructeur (blokletters a.u.b.)

Postadres instructeur  

Plaats / Provincie / Land / Postcode  

Telefoon / FAX / Email  

Verklaring van de leerling

‘Ik verklaar dat ik aan alle uitvoeringsvereisten van de Adventure dive voldaan heb. Ik realiseer me 

dat er meer te leren is over duiken digitale onderwaterfotografie dat het volgen van een PADI Digitale 

onderwaterfotografie Specialty cursus ten zeerste aanbevolen wordt. Ik stem ook in te duiken volgens de 

PADI Standard Safe Diving Practices.’

Handtekening leerling   Datum  
 dag/maand/jaar

Overzicht van de vaardigheden
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PADI Adventures in Diving Training Record

Adventure Dive:

DIVER PROPULSION VEHICLE (DPV)

� Kennistoets

� Voorbereiding van de scooter 

� Briefing en aankleden 

� Voorbereiding von de uitrustig 

� Veiligheidscontrole voor de duik (VLSLO) 

� Te water gaan met scooter 

� Het gebruik van een scooter aan de oppervlakte 

� Afdaling met scooter 

� Regelmatig en zonder diepteveranderingen voort-

bewegen 

� De diepte corrigeren 

� Wenden 

� Met twee duikers één scooter gebruiken 

� Parkeren 

� Het slepen van een scooter 

� Tour 

� Opstijgen – veiligheidsstop met scooter 

� Het water verlaten met scooter

� Nabespreken en procedures na de duik 

� Debriefing 

� Logboek invullen – het documentatieblad voor de 

duik invullen

Verklaring van de Instructeur

‘Ik verklaar dat deze leerling de kennistoets en de uitvoeringsvereisten (zoals beschreven in de 

PADI Adventures in Diving Instructor Guide) voor deze PADI Adventures in Diving trainingsduik naar 

tevredenheid voldaan heeft. Ik ben een PADI-instructeur met onderwijsbevoegdheid en een lopend PADI-

lidmaatschap.’

Instructeur  
 voornaam  achternaam

Handtekening instructeur  

PADI nr.   Duik afrondingsdatum  
 dag/maand/jaar

Contactinformatie instructeur (blokletters a.u.b.)

Postadres instructeur  

Plaats / Provincie / Land / Postcode  

Telefoon / FAX / Email  

Verklaring van de leerling

‘Ik verklaar dat ik aan alle uitvoeringsvereisten van de Adventure dive voldaan heb. Ik realiseer me dat 

er meer te leren is over DPV duiken en dat het volgen van een PADI DPV Specialty cursus ten zeerste 

aanbevolen wordt. Ik stem ook in te duiken volgens de PADI Standard Safe Diving Practices.’

Handtekening leerling   Datum  
 dag/maand/jaar

Overzicht van de vaardigheden
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PADI Adventures in Diving Training Record

Adventure Dive:

STROMINGSDUIK

� Kennistoets

� Briefing 

� Aankleden 

� Veiligheidscontrole voor de duik (VLSLO) 

� Te water gaan 

� Afdaling als groep 

� Driftduik voor plezier en ervaring 

� Opstijgen – veiligheidsstop 

� Het water verlaten 

� Debriefing 

� Logboek invullen – het documentatieblad voor de 

duik invullen 

Verklaring van de Instructeur

‘Ik verklaar dat deze leerling de kennistoets en de uitvoeringsvereisten (zoals beschreven in de 

PADI Adventures in Diving Instructor Guide) voor deze PADI Adventures in Diving trainingsduik naar 

tevredenheid voldaan heeft. Ik ben een PADI-instructeur met onderwijsbevoegdheid en een lopend PADI-

lidmaatschap.’

Instructeur  
 voornaam  achternaam

Handtekening instructeur  

PADI nr.   Duik afrondingsdatum  
 dag/maand/jaar

Contactinformatie instructeur (blokletters a.u.b.)

Postadres instructeur  

Plaats / Provincie / Land / Postcode  

Telefoon / FAX / Email  

Verklaring van de leerling

‘Ik verklaar dat ik aan alle uitvoeringsvereisten van de Adventure dive voldaan heb. Ik realiseer me dat 

er meer te leren is over stromingsduiken en dat het volgen van een PADI Drift Diver Specialty cursus ten 

zeerste aanbevolen wordt. Ik stem ook in te duiken volgens de PADI Standard Safe Diving Practices.’

Handtekening leerling   Datum  
 dag/maand/jaar

Overzicht van de vaardigheden
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PADI Adventures in Diving Training Record

Adventure Dive:

DROOGPAKDUIK

� Kennistoets

� Briefing 

� Uitrusting aantrekken

� Buddycheck (VLSLO) 

� Het water in

� Uitloden met droogpak

� Beheerste afdaling 

� Neutraal drijfvermogen – fin pivot

� Neutraal drijfvermogen – zweven 

� Vrijduik in een droogpak

� Opstijgen en veiligheidsstop 

� Aan de oppervlakte duikset en loodgordel af- en 

weer omdoen 

� Het water uit

� Debriefing 

� Log de duik – vul het cursusverslag in

Verklaring van de Instructeur

‘Ik verklaar dat deze leerling de kennistoets en de uitvoeringsvereisten (zoals beschreven in de 

PADI Adventures in Diving Instructor Guide) voor deze PADI Adventures in Diving trainingsduik naar 

tevredenheid voldaan heeft. Ik ben een PADI-instructeur met onderwijsbevoegdheid en een lopend PADI-

lidmaatschap.’

Instructeur  
 voornaam  achternaam

Handtekening instructeur  

PADI nr.   Duik afrondingsdatum  
 dag/maand/jaar

Contactinformatie instructeur (blokletters a.u.b.)

Postadres instructeur  

Plaats / Provincie / Land / Postcode  

Telefoon / FAX / Email  

Verklaring van de leerling

‘Ik verklaar dat ik aan alle uitvoeringsvereisten van de Adventure dive voldaan heb. Ik realiseer me dat er 

meer te leren is over droogpakduiken en dat het volgen van een PADI Dry Suit Diver Specialty cursus ten 

zeerste aanbevolen wordt. Ik stem ook in te duiken volgens de PADI Standard Safe Diving Practices.’

Handtekening leerling   Datum  
 dag/maand/jaar

Overzicht van de vaardigheden
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PADI Adventures in Diving Training Record

Adventure Dive:

ENRICHED AIR

� Kennistoets

� Toepassing in de praktijk – analyseren van de 

duikfles met verrijkte lucht 

� Het invullen van de sticker/het label en het logbo-

ek van het vulstation 

� Planning van de duik – het berekenen van de 

maximumdiepte en de duiktijd en het instellen 

van de duikcomputer voor verrijkte lucht 

� Briefing 

� Uitrusting aantrekken 

� Veiligheidscontrole vóór de duik 

� Te water gaan 

� Afdaling 

� Duik binnen de geplande diepte- en tijdslimieten 

� Opstijgen – veiligheidsstop 

� Debriefing 

� Logboek invullen – het documentatieblad voor de 

duik invullen 

Verklaring van de Instructeur

‘Ik verklaar dat deze leerling de kennistoets en de uitvoeringsvereisten (zoals beschreven in de 

PADI Adventures in Diving Instructor Guide) voor deze PADI Adventures in Diving trainingsduik naar 

tevredenheid voldaan heeft. Ik ben een PADI-instructeur met onderwijsbevoegdheid en een lopend PADI-

lidmaatschap.’

Instructeur  
 voornaam  achternaam

Handtekening instructeur  

PADI nr.   Duik afrondingsdatum  
 dag/maand/jaar

Contactinformatie instructeur (blokletters a.u.b.)

Postadres instructeur  

Plaats / Provincie / Land / Postcode  

Telefoon / FAX / Email  

Verklaring van de leerling

‘Ik verklaar dat ik aan alle uitvoeringsvereisten van de Adventure dive voldaan heb. Ik realiseer me dat 

er meer te leren is over duiken met verrijkte lucht en dat het volgen van een PADI Enriched Air Diver 

Specialty cursus ten zeerste aanbevolen wordt. Ik stem ook in te duiken volgens de PADI Standard Safe 

Diving Practices.’

Handtekening leerling   Datum  
 dag/maand/jaar

Overzicht van de vaardigheden
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PADI Adventures in Diving Training Record

Adventure Dive:

MULTILEVEL- EN COMPUTER-DUIK

� Kennistoets

� Het uitrusting voorbereiden 

� Briefing – Planning met het eRDPML en (optioned) 

computer 

� Aankleden 

� Veiligheidscontrole voor de duik (VLSLO) 

� Te water gaan 

� Afdaling tot de grootste diepte 

� Opstijgen naar de tweede diepte 

� Opstijgen – veiligheidsstop 

� Het water verlaten 

� Debriefing 

� Logboek invullen – het documentatieblad voor de 

duik invullen 

Verklaring van de Instructeur

‘Ik verklaar dat deze leerling de kennistoets en de uitvoeringsvereisten (zoals beschreven in de 

PADI Adventures in Diving Instructor Guide) voor deze PADI Adventures in Diving trainingsduik naar 

tevredenheid voldaan heeft. Ik ben een PADI-instructeur met onderwijsbevoegdheid en een lopend PADI-

lidmaatschap.’

Instructeur  
 voornaam  achternaam

Handtekening instructeur  

PADI nr.   Duik afrondingsdatum  
 dag/maand/jaar

Contactinformatie instructeur (blokletters a.u.b.)

Postadres instructeur  

Plaats / Provincie / Land / Postcode  

Telefoon / FAX / Email  

Verklaring van de leerling

‘Ik verklaar dat ik aan alle uitvoeringsvereisten van de Adventure dive voldaan heb. Ik realiseer me dat er 

meer te leren is over multilevel-duiken en dat het volgen van een PADI Multilevel Diver Specialty cursus 

ten zeerste aanbevolen wordt. Ik stem ook in te duiken volgens de PADI Standard Safe Diving Practices.’

Handtekening leerling   Datum  
 dag/maand/jaar

Overzicht van de vaardigheden
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PADI Adventures in Diving Training Record

Adventure Dive:

NACHTDUIK

� Kennistoets

� Briefing 

� Aankleden 

� Veiligheidscontrole voor de duik (VLSLO) 

� Te water gaan 

� Afdaling 

� Op de bodem aan het donker wennen 

� Navigatie oefening 

� Tour 

� Opstijging – veiligheidsstop 

� Het water verlaten 

� Debriefing 

� Logboek invullen – het documentatieblad voor de 

duik invullen 

Verklaring van de Instructeur

‘Ik verklaar dat deze leerling de kennistoets en de uitvoeringsvereisten (zoals beschreven in de 

PADI Adventures in Diving Instructor Guide) voor deze PADI Adventures in Diving trainingsduik naar 

tevredenheid voldaan heeft. Ik ben een PADI-instructeur met onderwijsbevoegdheid en een lopend PADI-

lidmaatschap.’

Instructeur  
 voornaam  achternaam

Handtekening instructeur  

PADI nr.   Duik afrondingsdatum  
 dag/maand/jaar

Contactinformatie instructeur (blokletters a.u.b.)

Postadres instructeur  

Plaats / Provincie / Land / Postcode  

Telefoon / FAX / Email  

Verklaring van de leerling

‘Ik verklaar dat ik aan alle uitvoeringsvereisten van de Adventure dive voldaan heb. Ik realiseer me dat 

er meer te leren is over nachtduiken en dat het volgen van een PADI Night Diver Specialty cursus ten 

zeerste aanbevolen wordt. Ik stem ook in te duiken volgens de PADI Standard Safe Diving Practices.’

Handtekening leerling   Datum  
 dag/maand/jaar

Overzicht van de vaardigheden
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PADI Adventures in Diving Training Record

Adventure Dive:

PEAK PERFORMANCE BUOYANCY

� Kennistoets

� Briefing 

� Het gewichtsysteem voorbereiden 

� Visualisatie oefenen 

� Aankleden 

� Veiligheidscontrole voor de duik (VLSLO) 

� Te water gaan

� Afdaling

� Uitloden voor de duik 

� Neutraal drijfvermogen tijdens een langzame 

afdaling 

� Zweven 

� Fijnafstelling met de ademhaling 

� Neutraal drijfvermogen spelletje 

� Dicht bij de bodem bewegen – niet aanraken 

� Opstijgen – veiligheidsstop 

� Uitloden na de duik 

� Het water verlaten 

� Debriefing 

� Logboek invullen – het documentatieblad voor de 

duik invullen 

Verklaring van de Instructeur

‘Ik verklaar dat deze leerling de kennistoets en de uitvoeringsvereisten (zoals beschreven in de 

PADI Adventures in Diving Instructor Guide) voor deze PADI Adventures in Diving trainingsduik naar 

tevredenheid voldaan heeft. Ik ben een PADI-instructeur met onderwijsbevoegdheid en een lopend PADI-

lidmaatschap.’

Instructeur  
 voornaam  achternaam

Handtekening instructeur  

PADI nr.   Duik afrondingsdatum  
 dag/maand/jaar

Contactinformatie instructeur (blokletters a.u.b.)

Postadres instructeur  

Plaats / Provincie / Land / Postcode  

Telefoon / FAX / Email  

Verklaring van de leerling

‘Ik verklaar dat ik aan alle uitvoeringsvereisten van de Adventure dive voldaan heb. Ik realiseer me dat er 

meer te leren is over Peak Performance Buoyancy en dat het volgen van een PADI Peak Performance 

Buoyancy Specialty cursus ten zeerste aanbevolen wordt. Ik stem ook in te duiken volgens de PADI 

Standard Safe Diving Practices.’

Handtekening leerling   Datum  
 dag/maand/jaar

Overzicht van de vaardigheden
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PADI Adventures in Diving Training Record

Adventure Dive:

OPSPORING- EN BERGINGS-DUIK

� Kennistoets

� Briefing 

� Zoekpatronen aan de oppervlakte oefenen 

� Knopen oefenen aan de oppervlakte 

� Aankleden 

� Veiligheidscontrole voor de duik (VLSLO) 

� Te water gaan 

� Afdaling 

� Zoeken in een klein gebied 

� Zoeken in een groot gebied 

� Vastmaken en heffen van een object 

� Opstijgen en veiligheidsstop 

� Het water verlaten 

� Debriefing 

� Logboek invullen – het documentatieblad voor de 

duik invullen 

Verklaring van de Instructeur

‘Ik verklaar dat deze leerling de kennistoets en de uitvoeringsvereisten (zoals beschreven in de 

PADI Adventures in Diving Instructor Guide) voor deze PADI Adventures in Diving trainingsduik naar 

tevredenheid voldaan heeft. Ik ben een PADI-instructeur met onderwijsbevoegdheid en een lopend PADI-

lidmaatschap.’

Instructeur  
 voornaam  achternaam

Handtekening instructeur  

PADI nr.   Duik afrondingsdatum  
 dag/maand/jaar

Contactinformatie instructeur (blokletters a.u.b.)

Postadres instructeur  

Plaats / Provincie / Land / Postcode  

Telefoon / FAX / Email  

Verklaring van de leerling

‘Ik verklaar dat ik aan alle uitvoeringsvereisten van de Adventure dive voldaan heb. Ik realiseer me dat er 

meer te leren is over opsporing-en-bergingsduiken en dat het volgen van een PADI Search & Recovery 

Diver Specialty cursus ten zeerste aanbevolen wordt. Ik stem ook in te duiken volgens de PADI Standard 

Safe Diving Practices.’

Handtekening leerling   Datum  
 dag/maand/jaar

Overzicht van de vaardigheden
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PADI Adventures in Diving Training Record

Adventure Dive:

ONDERWATER NATURALIST

� Kennistoets

� Briefing 

� Aankleden 

� Veiligheidscontrole voor de duik (VLSLO) 

� Te water gaan 

� Afdaling 

� Zoeken naar planten onder water 

� Herkennen en observeren van ongewervelde 

dieren onder water 

� Herkennen en observeren van gewervelde dieren 

onder water 

� Opstijgen – veiligheidsstop 

� Het water verlaten 

� Debriefing 

� Logboek invullen – het documentatieblad voor de 

duik invullen

Verklaring van de Instructeur

‘Ik verklaar dat deze leerling de kennistoets en de uitvoeringsvereisten (zoals beschreven in de 

PADI Adventures in Diving Instructor Guide) voor deze PADI Adventures in Diving trainingsduik naar 

tevredenheid voldaan heeft. Ik ben een PADI-instructeur met onderwijsbevoegdheid en een lopend PADI-

lidmaatschap.’

Instructeur  
 voornaam  achternaam

Handtekening instructeur  

PADI nr.   Duik afrondingsdatum  
 dag/maand/jaar

Contactinformatie instructeur (blokletters a.u.b.)

Postadres instructeur  

Plaats / Provincie / Land / Postcode  

Telefoon / FAX / Email  

Verklaring van de leerling

‘Ik verklaar dat ik aan alle uitvoeringsvereisten van de Adventure dive voldaan heb. Ik realiseer me dat 

er meer te leren is over het onderwater leven en dat het volgen van een PADI Underwater Naturalist 

Specialty cursus ten zeerste aanbevolen wordt. Ik stem ook in te duiken volgens de PADI Standard Safe 

Diving Practices.’

Handtekening leerling   Datum  
 dag/maand/jaar

Overzicht van de vaardigheden



BIJLAGE  ADVENTURES IN DIVING PROGRAM INSTRUCTOR GUIDE

PADI Adventures in Diving Training Record

Adventure Dive:

ONDERWATERNAVIGATIE

� Kennistoets

� Gebruik van het kompas aan land 

� Briefing 

� Aankleden 

� Veiligheidscontrole voor de duik (VLSLO) 

� Te water gaan 

� Afdaling 

� Zwemmen voor het inschatten van afstand/tijd 

� Het navigeren van een rechte lijn en omkeerkoers 

onder water met natuurlijke navigatie 

� Het navigeren van een rechte lijn en omkeerkoers 

onder water met kompas 

� Het navigeren van een vierkant onder water met 

kompas 

� Opstijgen – veiligheidsstop 

� Het water verlaten 

� Debriefing 

� Logboek invullen – het documentatieblad voor de 

duik invullen 

Verklaring van de Instructeur

‘Ik verklaar dat deze leerling de kennistoets en de uitvoeringsvereisten (zoals beschreven in de 

PADI Adventures in Diving Instructor Guide) voor deze PADI Adventures in Diving trainingsduik naar 

tevredenheid voldaan heeft. Ik ben een PADI-instructeur met onderwijsbevoegdheid en een lopend PADI-

lidmaatschap.’

Instructeur  
 voornaam  achternaam

Handtekening instructeur  

PADI nr.   Duik afrondingsdatum  
 dag/maand/jaar

Contactinformatie instructeur (blokletters a.u.b.)

Postadres instructeur  

Plaats / Provincie / Land / Postcode  

Telefoon / FAX / Email  

Verklaring van de leerling

‘Ik verklaar dat ik aan alle uitvoeringsvereisten van de Adventure dive voldaan heb. Ik realiseer me dat 

er meer te leren is over onderwate-navigatie en dat het volgen van een PADI Underwater Navigator 

Specialty cursus ten zeerste aanbevolen wordt. Ik stem ook in te duiken volgens de PADI Standard Safe 

Diving Practices.’

Handtekening leerling   Datum  
 dag/maand/jaar

Overzicht van de vaardigheden



BIJLAGE  ADVENTURES IN DIVING PROGRAM INSTRUCTOR GUIDE

PADI Adventures in Diving Training Record

Adventure Dive:

ONDERWATERFOTOGRAFIE

� Kennistoets

� Briefing 

� Voorbereiden en in elkaar zetten onderwaterca-

mera 

� Aankleden 

� Veiligheidscontrole voor de duik (VLSLO) 

� Te water gaan 

� Afdaling 

� Filmrolletje vol schieten (macro of omgeving) 

� Opstijgen – veiligheidsstop 

� Het water verlaten 

� Debriefing 

� Onderhoud van de foto-uitrusting en uit elkaar 

halen 

� Logboek invullen – het documentatieblad voor de 

duik invullen

Verklaring van de Instructeur

‘Ik verklaar dat deze leerling de kennistoets en de uitvoeringsvereisten (zoals beschreven in de 

PADI Adventures in Diving Instructor Guide) voor deze PADI Adventures in Diving trainingsduik naar 

tevredenheid voldaan heeft. Ik ben een PADI-instructeur met onderwijsbevoegdheid en een lopend PADI-

lidmaatschap.’

Instructeur  
 voornaam  achternaam

Handtekening instructeur  

PADI nr.   Duik afrondingsdatum  
 dag/maand/jaar

Contactinformatie instructeur (blokletters a.u.b.)

Postadres instructeur  

Plaats / Provincie / Land / Postcode  

Telefoon / FAX / Email  

Verklaring van de leerling

‘Ik verklaar dat ik aan alle uitvoeringsvereisten van de Adventure dive voldaan heb. Ik realiseer me dat 

er meer te leren is over onderwaterfotografie en dat het volgen van een PADI Underwater Potographer 

Specialty cursus ten zeerste aanbevolen wordt. Ik stem ook in te duiken volgens de PADI Standard Safe 

Diving Practices.’

Handtekening leerling   Datum  
 dag/maand/jaar

Overzicht van de vaardigheden



BIJLAGE  ADVENTURES IN DIVING PROGRAM INSTRUCTOR GUIDE

PADI Adventures in Diving Training Record

Adventure Dive:

ONDERWATERVIDEO

� Kennistoets

� Gebruiksgereed maken van de videoapparatuur 

� Briefing 

� Aankleden 

� Veiligheidscontrole voor de duik (VLSLO) 

� Te water gaan – video aanpakken 

� Afdaling 

� Onderwatervideo-opnames maken 

� Opstijgen – veiligheidsstop 

� Het water verlaten 

� Demonteren van de videoapparatuur 

� Debriefing – bespreking van de opgenomen 

scènes 

� Logboek invullen – het documentatieblad voor de 

duik invullen 

Verklaring van de Instructeur

‘Ik verklaar dat deze leerling de kennistoets en de uitvoeringsvereisten (zoals beschreven in de 

PADI Adventures in Diving Instructor Guide) voor deze PADI Adventures in Diving trainingsduik naar 

tevredenheid voldaan heeft. Ik ben een PADI-instructeur met onderwijsbevoegdheid en een lopend PADI-

lidmaatschap.’

Instructeur  
 voornaam  achternaam

Handtekening instructeur  

PADI nr.   Duik afrondingsdatum  
 dag/maand/jaar

Contactinformatie instructeur (blokletters a.u.b.)

Postadres instructeur  

Plaats / Provincie / Land / Postcode  

Telefoon / FAX / Email  

Verklaring van de leerling

‘Ik verklaar dat ik aan alle uitvoeringsvereisten van de Adventure dive voldaan heb. Ik realiseer me dat 

er meer te leren is over onderwatervideo en dat het volgen van een PADI Underwater Videographer 

Specialty cursus ten zeerste aanbevolen wordt. Ik stem ook in te duiken volgens de PADI Standard Safe 

Diving Practices.’

Handtekening leerling   Datum  
 dag/maand/jaar

Overzicht van de vaardigheden


