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Beroepsduikers
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Een nieuwe Vlaamse
beroepsduikschool
in Wallonië
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Een duiker die van zijn hobby
zijn beroep wilde maken had
tot voor kort de keuze om ofwel bij een duikbedrijf al doende het vak te leren, ofwel naar
het buitenland te trekken voor
een dure opleiding, want door
omstandigheden waren er een
paar jaar lang geen opleidingen
meer in België. Een vreemde
situatie voor een land dat prat
gaat op zijn bedrijven in onderwaterbouwwerken. Recentelijk
werd deze leemte echter ingevuld en momenteel bieden in
Vlaanderen twee centra een opleiding tot beroepsduiker aan.

P

rofessionele duikers zijn onmisbaar
in waterbouw, in de olie- en gaswinning, voor 'offshore' windmolenparken en voor de reparatie en het onderhoud van schepen. Ondanks de toename
van het gebruik van ROV's ('Remotely
Operated Vehicle', een onderwaterrobot
die op afstand – meestal vanaf een boot of
platform – kan worden bestuurd) blijft de
duikindustrie nood hebben aan gespecialiseerde en ervaren beroepsduikers. Net
zoals bij sportduiken is een kwaliteits-
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volle duikschool de beste plaats voor een
continue vorming van goede beroepsduikers. Het opzetten ervan vergt echter een
grote investering in materiaal en kader,
waardoor Vlaanderen - ondanks enkele
pogingen - jaren verstoken was van een
beroepsduikschool.
'DiveWise Training and Education Centre' is onder de leiding van beroepsduiker
Bart Cassiers al jaren wereldwijd gekend
voor zijn kwaliteitsvolle opleidingen in het
onderwaterlassen. Binnenkort start het
centrum met een nieuwe sessie van de opleiding tot beroepsduiker, maar nu gecentraliseerd op één locatie.
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Een preview van van het in
aanbouw zijnde opleidingscentrum in de 'Carrière de
Rochefontaine', waar de praktische opleiding zal worden
gegeven door het Vlaamse
bedrijf DiveWise.

37

Deze opleiding is niet goedkoop, maar je
krijgt waar voor je geld (een goede opleiding, je eigen droogpak met onderkledij,
enz.). Na de intensieve cursus van 12 weken
wordt samen met jou gezocht naar je eerste job, zodat je quasi onmiddellijk aan de
slag kan gaan. Je investering betaalt zich
op korte termijn terug als je bereid bent om
als beroepsduiker 12 uur per dag te werken,
waarbij je een kwart van de tijd effectief onder water verblijft.
Het geld kunnen neerleggen is echter
geen garantie om aan de cursus te beginnen, want daarvoor moet je ook door
de selectieproeven geraken. Na een medische screening word je niet alleen getest
op fysieke en sociale vaardigheden, maar
ook geïnformeerd over hoe het leven als
beroepsduiker eruitziet. Sommigen hebben immers een romantisch beeld van dit
beroep en het zou jammer zijn mocht je
teleurgesteld voortijdig stoppen met de

opleiding of het beroep. Dit zou niet alleen
nefast zijn voor jou, maar ook voor de opleiding en de duikindustrie. Hoewel een beetje
duikervaring raadzaam is, moet je niet beschikken over een sportduikbrevet. Je leert
duiken tijdens de cursus.
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Doordat 'DiveWise-tec' al sinds 2012 hoogwaardige onderwaterlasopleidingen verzorgt, beschikt het centrum over 'state of
the art' duik- en lesmateriaal om je optimaal voor te bereiden op zowel typische 'inshore' activiteiten als op het echte 'offshore'
werk met warmwaterpakken. Daarbij wordt
vanuit veiligheidsoverwegingen onmiddellijk gestart met 'surface supplied air'
duiken en komt het vereiste scubaduiken
met volgelaatsmasker en communicatie later aan bod. Het doel is het behalen
van de wereldwijd erkende certificaten A3
(scuba-certificaat met volgelaatsmasker en

Meer info op:
'DiveWise-tec' http://divewise-tec.com.
NDC CI (Nederlands Duikcentrum Certificatie
Instelling) www.ndcci.nl.

communicatie) en B4 ('surface supplied air'
in een natte klok tot 50 m), uitgegeven door
het NDC-CI (Nederlands Duikcentrum Certificatie Instelling). Deze certificatie, alsook
het diploma en het certificaat onderwaterlassen – afgeleverd door een classificatiebureau (bv Loyds, DNV-GL, ABS, ...) – zijn in
het inschrijvingsgeld inbegrepen.
Na een intensieve opleiding in een Ardense steengroeve (Carrière de Rochefontaine)
ben je klaar voor je eindtest. De certificering
door onafhankelijke organisaties is een bewijs dat de opleiding garant staat voor kwaliteit.

Mocht je er als sportduiker over nadenken
om van je sport je beroep te maken, dan
heb je vanaf nu de keuze tussen de opleiding aangeboden door de samenwerking
tussen 'Sub Akvo Belgium' en 'Syntra AB'
- met opleidingsduiken in het Zilvermeer
en een paar duiken in Dongelberg - of de
opleiding georganiseerd door 'DiveWise-tec'
- met alle opleidingsduiken in een diepe
steengroeve en het behalen van wereldwijd erkende certificaten en diploma's. 
PATRICK VAN HOESERLANDE
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