
Tritondivers Wachtebeke vzw  -  Stationsstraat 53, 9185 Wachtebeke  -  www.tritondivers.be  -  info@tritondivers.be  -  (+32) (0)476 47 46 09 

 
 

Welkom bij Tritondivers Wachtebeke. Met deze informatiemap proberen we nieuwe leden wegwijs te maken in 

onze duikclub. Gedetailleerde informatie over onze werking en activiteiten kan je steeds terugvinden op onze 

website en facebookpagina. Op dezelfde plaats vindt je ook de trainingskalender, info over buitenduiken, 

duikweekends en vooral info over onze duikreis. 
 

Indien je nog verdere informatie wenst, ben je steeds welkom bij iemand van het bestuur. Bel gerust even, stuur 

ons een mailtje of stel jouw vragen tijdens of na de trainingen. Je bent alvast van harte welkom en we hopen in 

de toekomst veel samen te kunnen duiken. 
 

Het bestuur 

Erik Van Hoecke     Voorzitter en opleidingen  0476 47 46 09  erik@tritondivers.be 

Roger Louis      Secretaris    0486 99 95 71  roger@tritondivers.be 

Jurgen Van Theemsche    Penningmeester   0468 27 25 70  jurgen@tritondivers.be 

 

Website :  www.tritondivers.be 

Facebook :  https://www.facebook.com/TritonDivers-Wachtebeke-1450404718582005/ 
 

Trainingen : elke vrijdagavond van 20u30 tot 21u30 in het zwembad van het Provinciaal Domein Puyenbroeck 

te Wachtebeke. Bij techniektraining spreken we steeds of rond 20u aan de inkom, bij fysieke training om 20u10. 
 

Opleidingen : Wij specialiseren ons in de PADI-duikopleidingen. PADI is een wereldwijde 

organisatie die je op elke vakantiebestemming terugvindt. Bij elke opleiding die je volgt 

krijg je een bijhorend brevet, waarmee het plaatselijke duikcentrum je in de passende 

groep kan indelen, afhankelijk van jouw niveau of duikervaring. De PADI opleidingen gaan 

van beginner via gevorderde naar Divemaster of Instructeur. De cursussen kan je volgen 

bij onze ervaren duikinstructeurs, die je ook het nodige lesmateriaal zullen bezorgen. 

Voor verdere informatie verwijzen we je door naar onze website en naar het document in 

deze map. 
 

Lidgeld : Het lidgeld bedraagt € 95,- per jaar, voor een tweede, derde,.. persoon uit hetzelfde gezin betaal je 

slechts € 85,- per jaar. Hier bij inbegrepen zit de wekelijkse toegang tot het zwembad en de jaarlijkse verzekering 

bij Sporta. De eerste drie trainingen mag je gratis komen proberen. 
 

Materiaal : Voor de fysieke trainingen heb je enkel een duikbril, snorkel, vinnen en een loodgordel nodig. Voor 

de techniektraining is een volledige duikuitrusting nodig, fles, automaten en trimvest. Tijdens een opleiding is dit 

materiaal inbegrepen, nadien kan je kiezen om je eigen materiaal te kopen of te huren in een duikcentrum.  
 

Administratie : verder in deze map vindt je nog enkele documenten waaronder het PADI medisch formulier, 2 

exemplaren van het intern reglement, een verklaring dat je dit wel degelijk ontvangen hebt, en een infofiche. Als 

je lid wil worden vul je deze formulieren in, ondertekent ze en bezorgt ze terug aan de secretaris. 

Jouw lidgeld kan je betalen door te storten op rekening BE17 0688 8957 6721 met vermelding "Lidgeld 20xx" (de 

xx vervang je gewoon door het jaartal ☺ )  
 

Duikverzekering : Tijdens de opleiding ben je verzekerd via de duikverzekering van de instructeur. 

Gebrevetteerde duikers zijn echter verplicht om een persoonlijke duikverzekering af te sluiten. Dit kan je doen 

bij DAN (https://www.daneurope.org/home) of bij Aquamed (https://www.aqua-med.eu/en/index.html)  
 

 

Voor de rest… nogmaals welkom, veel plezier en aarzel zeker niet om ons te contacteren ! 

mailto:roger@tritondivers.be

