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T&O PADI Sealteam 

      
 
 

Na je introductieduik kan je lid worden van het T&O Sealteam, het duikteam speciaal voor kinderen!  
 
Vanaf 8 jaar beleef je met Kiros, Shina, Blade, Daria en Alano super leuke 
duikavonturen en ontdek je spannende geheimen van de onderwater wereld. 
 
Je krijgt ook theorie over het duiken en je gaat je duikvaardigheden –Aquamissions- in 
het zwembad trainen. De zwembadduiken zijn één per maand. 
 
Wat ga je doen: 

➢ Onderwater vaardigheden leren 
➢ Hoe ga je om met je duikapparatuur 
➢ Onder- en bovenwater spelletjes 
➢ Conditietraining 
➢ Snorkelen leren 
➢ Lekker zwemmand 
➢ Onderwater handsignalen leren voor contact met je duikbuddy 
➢ Aquamission 1: onderwater met duikuitrusting, handsignalen en oren klaren 
➢ Aquamission 2: automaat klaren, masker klaren en trimvest 
➢ Aquamission 3: masker leegblazen en alternatieve luchtvoorziening 
➢ Aquamission 4: automaat terugvinden, vin-pivot en zweven 
➢ Aquamission 5: snorkel <> automaat wisselen en snorkelen met duikuitrusting 

 
 
 
 
Als je de 5 AquaMissions hebt gehaald worden deze aangetekend in een super cool 
logboek en ben je officieel lid van het PADI Seal Team.  
 
Je krijgt je PADI Sealteam brevet (pasje met pasfoto).  
 
De contributie is per halfjaar (incl. PADI Sealteamkit, theorieles en je PADI Seal Team 
brevet.  Dit is inclusief het gebruik van je duikjacket, fles en perslucht. Voor de 
zwembadduiken heb je wel een eigen duikbril, snorkel, vinnen, shorty, loodgordel en 
lood nodig. 
 
 

 
 
Wanneer een Sealteamer 10 jaar word mag zij/hij deelnemen aan de vervolg cursus: de 
PADI JUNIOR OPEN WATER Diver. Aan deze opleiding zijn naast de halfjaarlijkse 
contributie extra kosten verbonden.. 
De zwembadtrainingen (minimaal 1 jaar) van het T&O Sealteam tellen mee voor je JOW 
duikopleiding.  
Na het afronden van je JOW opleiding kan je direct meedoen met de zwembad – en 
buitenwaterduiken van het Dugongteam! 
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