
Tijdens deze duik, die voor alle 
kandidaten 2*Instructeur ge-
organiseerd wordt, zijn het 

meestal de kandidaten 3*Instruc-
teur die de organisatie van deze 
opleidingsdag in goede banen lei-
den. Het staat elke kandidaat vrij 
om deel te nemen. Tijdens deze 
bootduik wordt er gedoken op de 
Grevelingen. Niet echt de ideale 
duikplaats om reddingen te oefe-
nen, maar daar leggen we de focus 
niet. De tafelgesprekken zijn leer-
zaam en tijdens de duiken kan er 
soms nog iets bijgeschaafd worden. 
De nadruk van deze pre-pre-Stage ligt 
echter meer op het gewoon worden van 
de stress die er heerst op een overladen 
boot duikers. Het is even wennen. Er komt 
heel wat bij zien: het veiligheidsmateriaal 
aan boord brengen, plaatsindeling op de 
boot, algemene briefing, individuele brie-
fing voor je duikploeg, controle duikmate-
riaal, enz. Om praktische redenen wordt 
de boot, een grote omgebouwde lichter, 
verdeeld in twee delen. Bakboordzijde 
is boot 1 en stuurboordzijde boot 2. Toch 
slagen kandidaten er in enkel leden van 
hun ploeg op boot 1 te laten zitten, terwijl 
de rest op boot 2 zit. Qua organisatie niet 
echt ideaal. Naargelang het aantal kandi-
daten zijn er één of twee grote veiligheids-
boten, waarvan er – in tegenstelling tot op 

de 2*Stage – ook van gedoken kan worden. 
Dit jaar waren er echter minder kandida-
ten zodat er maar één veiligheidsboot no-
dig was en alle kandidaten dus enkel van 
de grote boot te water moesten gaan.

Het tijdig klaar staan – volledig geëqui-
peerd – om snel achter elkaar te water te 
gaan, liep de eerste duik van de dag niet 
echt vlot . Het duurde meer dan 30 minuten 
voor iedereen te water was. Bij de tweede 
duik ging het al heel wat vlotter: ongeveer 
10 minuten tussen de eerste en laatste 
ploeg. 
Ook voor de kandidaten 3*Instructeur is 
deze dag leerzaam. Ze hebben immers de 
volledige Algemene Organisatie in handen. 
Nog een voordeel aan deze duikdag is dat 

een groot deel van de juryleden tevens ju-
rylid zijn tijdens de 'echte' Zeestage te Bou-
louris, zodat de kandidaten en juryleden 
elkaar al wat beter kunnen leren kennen.
Na de tweede duik was iedereen er weer 
van overtuigd dat deze pre-pre-Zeestage 
een duidelijke meerwaarde is. Toch moest 
er nog wel een en ander bijgeschaafd wor-
den, maar dat is ondertussen gedurende 
de Zeestage te Boulouris (Zuid-Frankrijk) 
gebleken.
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Pre-pre-Stage AVOS/OVOS
Traditioneel is de pre-pre-Stage die gezamenlijk door AVOS en OVOS 

georganiseerd wordt in september, als het ware de 'officiële'  voorbe-

reidende bootduik vóór de Zeestage.
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Leerzame tafelgesprekken, waar de nodige 
info verzameld wordt om de duik te plan-
nen.

Rechts:  Het binnenhalen van een slachtoffer met 
behulp van de 'Jason's Cradle' werd uitgetest. 

Links: Simulatie van een duikongeval. 
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