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 EISEN MASTER DUIK BREVET. 
 
 
A. Algemeen. 
 1. De kandidaat moet lid zijn van de C.D.V. 
 2. De kandidaat moet in het bezit zijn van een geldig medisch keuringsbewijs. 
 3. De examen/breveteisen kunnen slechts onder toezicht van het bestuur 

C.D.V. of een door het bestuur aangewezen lid worden afgenomen.(voor 
senior/master in het bezit van minstens senior/master-brevet). 

 4. Het brevet wordt afgegeven door de secretaris C.D.V. na overleg bestuur 
C.D.V./examencommissie en van zijn handtekening en stempel voorzien. 

 5. Indien de kandidaat in het bezit is van een geldig EHBO-diploma, geeft dit 
vrijstelling van deel B. 

 
 
B. Master duik brevet. 
 
 1. Na het behalen van het Senior Commando Duik Brevet : 
  40 duiken in het buitenwater. 
  Minimum duikduur: 20 minuten, minimum duikdiepte: 8 meter. 
  Uitzondering: nacht en opsporingsduiken. 
  
  Bij deze duiken dienen in ieder geval: 
  (20 duiken in koud water gebieden) 
  - 5 stroomduiken. 
  - 5 nachtduiken. 
  en 10 duiken naar diepten tussen de 25 en 40 meter, 
  te zitten. 
 

2. De kandidaat moet minstens 5 maal de compressor bediend hebben. 
  
3. De kandidaat moet minstens 5 maal duikleider zijn geweest. 

 
 4. De kandidaat dient de werking van de zuurstof-koffer te beheersen en te 

demonsteren. 
 
 5. Theorie. (mondeling en schriftelijk). 
  a. Veiligheidsreglement. 
  b. Kennis Fysica, duikberekeningen in uitgebreide zin. 
  c. Kennis Duikmaterialen in uitgebreide zin. 
  d. Specifieke duikersziekten. 
  e. Stroming en getijden. 
  f. Praktijk Knopen: platte knoop, achtknoop, paalsteek, 

  schootsteek, slipsteek, mastworp, touwverkorting, lijn opschieten. 
 

6. EHBO.  
  a. Aanleggen diverse verbanden. 
  b. Stabiele zijligging. 
  c. Kunstmatige ademhaling. 
  d. Toepassen EHBO. 
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vervolg EISEN MASTER DUIK BREVET. 
 
7. Zwemmen. 

  a. 200 meter zwemmen binnen 7 minuten, vervolgens een pop opduiken 
(schijnbaar gewicht 1,5 kg) en deze 2 minuten met het gelaat boven 
water houden, vervolgens 3 maal 20 seconden onder water (interval 10 
seconden). 

 
8. Snorkelen. 

  a. 1500 meter snorkelen met basisuitrusting en 4 kg lood, 
    Tijd: 20 min. 
  b. Vrije duik naar 10 meter. 
 
 9. Apparatuur in buitenwater. 
  a. Inspectie van de apparatuur en van mede-duiker.  
  b. In buitenwater afdalen naar 20 meter diepte, uittrimmen; 
   - CMAS-handsignalen uitwisselen; 
   - masker afzetten, opzetten en leegblazen (8x): 
   - buddy-breathing (10x), 

  opstijgen tot 3 meter (deco-stop: 3 min.) afdalen naar 15 meter: vrije 
opstijging. 

  c. Afdalen naar 20 meter, mede-duiker omhoog brengen (reddings-
opstijging) 2 minuten aan de oppervlakte houden en in een vaartuig 
helpen. (in het water de uitrusting van de mededuiker kunnen afdoen). 

  d. Vanaf 20 meter met mede-duiker met 1 automaat opstijgen. 
  e. Op 5 meter diepte, zonder masker, 50 meter langs een touw ver-

plaatsen. 
  f. Met een airlift een voorwerp (schijnbaar gewicht 50 kg) van 20 meter 

diepte over de bodem naar de oppervlakte brengen. 
 
 
 


