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Defensie 

 
Defensie staat voor vrede en veiligheid, in eigen land en daarbuiten. Nederland levert daarmee 

een bijdrage aan stabiliteit en vrijheid in de wereld. Hiermee wordt de samenleving gediend. 

 

Defensie en de Koninklijke Marine  
De Koninklijke Marine is het maritieme, amfibische deel van Defensie. Vloot en mariniers 

zetten zich wereldwijd in voor vrede en veiligheid op en vanuit zee. 

 
Drie hoofdtaken van de Koninklijke Marine zijn:  
Veiligheid op zee:  
Veiligheid op zee is essentieel om scheepvaartroutes en knooppunten te beveiligen, 

zowel voor civiele als voor militaire doeleinden. Zo voeren marineschepen patrouilles, 

boarding-en blokkadeoperaties uit om bijvoorbeeld piraterij en terreur te bestrijden, 

wapen- en mensensmokkel tegen te gaan, of mijnenbestrijdingsoperaties. Ook voert de 

Koninklijke Marine operaties uit in het kader van drugsbestrijding. Dichter bij huis 

worden nationale maritieme taken uitgevoerd. 

 
Veiligheid vanuit zee:  
Eenheden van de Koninklijke Marine kunnen vanuit zee worden ingezet om operaties op het 

land te ondersteunen. Deze ondersteuning bestaat onder meer uit het aanvoeren van munitie, 

voeding en water, het bieden van medische en humanitaire hulp, het verzamelen en leveren 

van inlichtingen en het leveren van vuursteun. Zelfstandige inzet varieert van humanitaire 

hulpverlening tot het interveniëren in een gewapend conflict. 

 
 

Nationale maritieme taken:  
Dit zijn taken die van groot maatschappelijk belang zijn, zoals het uitvoeren van kustwacht- en 

“search and rescue” taken, het bestrijden van terrorisme, het ruimen van niet ontplofte 

explosieven, het verlenen van duikondersteuning en duikmedische assistentie en het uitvoeren 

van hydrografische metingen voor het maken van zeekaarten. Ook ondersteunt de Koninklijke 

Marine civiele autoriteiten, bijvoorbeeld bij (natuur) rampen zoals overstromingen. Verder van 

huis zorgt de Koninklijke Marine voor de veiligheid van Nederlands grondgebied en de wateren 

in het Caraïbisch deel van het Koninkrijk. Om deze taken uit te voeren zijn er permanent 

marineschepen aanwezig in het Caraïbisch gebied en zijn er militaire bases en -steunpunten op 

Curaçao, Aruba en Sint Maarten. 

  
Duiker worden bij Defensie  
Ben je sportief, avontuurlijk en houd je 

van een uitdaging? Heb je geen 

bezwaar om veel theorie te leren, vaak 

in je eigen tijd zoals in het weekend. 
Ben je bereid om in koude- of juist warme 

omstandigheden dagelijks met duiken 

bezig te zijn? Dan is duiker worden bij 

Defensie wellicht iets voor jou. 
 
Of je duiker wil worden bij de Koninklijke 

Marine, -Luchtmacht, -Landmacht of -Ma-

rechaussee, je begint je basis duikopleiding 

en eventuele vervolg -opleidingen bij de 

Defensie Duikschool (DDS) te Den Helder. 

 
 
Het selectietraject  
Niet iedereen is geschikt om duiker te 

worden. Om duikarbeid te mogen verrichten 

moet je volgens de Arbowet voldoen aan 

aanvullende psychologische en medische 

eisen en een minimale leeftijd van 18 jaar 

hebben. Pas als je voldoet aan die eisen mag 

je beginnen aan een duikopleiding. Om te 

zorgen dat je een goede kans maakt om de 

opleiding te halen en je eigen lichaam niet 

onnodig blootstelt aan gevaar, onderga je 

een driedelige keuring- en selectietraject. 
 

  
De psychologische selectie   
De psychologische selectie is een belastbaar-

heidsmeting. Deze bestaat uit het maken van 

twee persoonlijkheidsvragenlijsten en een in-

terview. De persoonlijkheidsvragenlijsten krijg je 

via de mail thuis gestuurd met duidelijke 

instructies. De volgende stap is het interview met 

een psycholoog bij het Dienstencentrum 

Personeelslogistiek (DCPL) in Amsterdam1. 

Tijdens dit interview wordt de competentie 

Stressbestendigheid uitgevraagd2. Daarnaast 

wordt ook gekeken naar je belastbaarheid. Van 

de bevindingen van de belastbaarheidsmeting 

wordt een rapport opgemaakt voor de DDS. Als 

je psychologisch geschikt bent bevonden is de 

volgende stap het duikmedisch onderzoek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Kattenburgerstraat 7, 1018 JA,  Amsterdam. 

 

2 Deze competentie staat beschreven in het 

defensie Competentie Woordenboek. 
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Het duikmedisch onderzoek  
Bij het duikmedisch onderzoek wordt er 

gekeken of je medisch geschikt bent om 

beroepsduiker te worden. Tijdens deze keu-

ring komen de volgende zaken aan de orde; 

röntgenfoto’s van de longen, een onderzoek 

naar het gehoor, een longfunctie onderzoek, 

een onderzoek naar je allergische aanleg, een 

urine onderzoek, een lichamelijk onderzoek en 

je conditie wordt getest. Afsluitend heb je een 

gesprek met een duikerarts. Dit onder-zoek 

wordt afgenomen bij het Duikmedisch Centrum 

te Den Helder. 

 
De practijkselectie (zwemtest 

en DCP)  
De praktijkselectie is de laatste fase van het 

selectie- en keuringstraject. In de ochtend 

wordt je ontvangen bij de DDS. Na een korte 

theorieles over de medische aspecten van 

het duiken en over perslucht apparatuur ga je 

naar het zwembad Heersdiep te Den Helder. 

 
De praktijkselectie omvat een zwemtest en 

de zogenaamde DCP3. De zwemtest wordt 

afgenomen om de watervertrouwdheid van 

een aspirant duiker te testen. In het 

bijzonder wordt je getest op je zwemfitheid, 

zwem-vaardigheid, stressbestendigheid, 

motivatie, doorzettingsvermogen, analytisch 

vermogen en technisch inzicht. 

 
 
 

 
3 DCP (Defensie Conditie Proef); eisen voor 

iedere deelnemer van de practijkselectie zijn gelijk 

onge-acht gender of leeftijd, nl.; 20 push-ups, 30 

sit-ups en een Coopertest van minimaal 2400 

meter af te leggen in 12 minuten. 

  
Zwemtesteisen zijn:  
- 1 minuut onderwater je adem inhouden, 

dan 100 meter aan de oppervlakte 

zwem-men gevolgd door 50 meter op de 

rug met de handen te allen tijde in je zij. 
 
- 25 meter reddend zwemmen met 

toepas-sing van de kopgreep. 

- 100 meter zwemmen, maar dan met 

een loodkoppel met 6 kilo lood daarin 

direct gevolgd door 50 meter op de rug 

wederom met de handen in de zij. 

- 2 minuten rust. 
 
- 2 minuten watertrappelen met 6 kilo lood, 

beide handen te allen tijde in de lucht 

houdend. Na 2 minuten watertrappelen doe je 

op aanwijzing van de instructeur de lood-

koppel af en rust je niet meer dan 2 minuten 

uit om dan de loodkoppel weer op te duiken 

en aan de oppervlakte weer om te doen. 
 
- na 2 minuten rust rechtstandig te water  

springen en zonder afzetten 25 meter  
onderwater zwemmen.  

- als laatste onderdeel weer 1 minuut 

onder-water je adem inhouden. 
 

  
Haal je de zwemtest dan ga je door naar de 

volgende onderdelen zoals: snorkelen en 

onderwater oefeningen doen met behulp van 

een duiktoestel. Ook bij deze meer praktisch 

gerichte oefeningen wordt er gekeken of je 

het in je hebt om duiker te worden. 

 
Na de lunch doe je de DCP. De aan deze 

ge-stelde fysieke fitheidstest moet je aan 

kunnen voldoen. 

 
Haal je de praktijkselectietest dan krijg je in 

een nagesprek te horen of je wel of niet in 

aanmerking komt voor de duikopleiding. 

Tijdens dat nagesprek wordt je ook 

gevraagd om uit te leggen waarom je 

gemotiveerd bent om duiker te worden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 Marine zwembad Heersdiep, tel.: 0223-618145 

 
Basisfitheid   
Om te kunnen en mogen duiken bij de 

Neder-landse Krijgsmacht moet je over een 

goede algehele lichamelijke en geestelijke 

conditie beschikken. Regelmatig willen 

sporten moet dus wel bij je passen. 
 
Zowel de duikmedische keuring en 

praktijkse-lectie zullen bepalen of dit bij 

jou het geval is en je geschikt bent om 

aan te vangen met een duikopleiding. 
Ben je geschikt bevonden om te beginnen met 

één van de opleidingen, zorg er dan voor dat je 

met een voldoende basis fitheid aan je oplei-ding 

begint. Professionele duikers bij Defensie 

sporten met regelmaat door o.a. veel hard-lopen 

en fietsen. Ook je zwemfitheid moet je bij 

houden. Heb je vragen daarover, of over de 

zwemtest, dan kunnen de zweminstructeurs in 

het Marine gedeelte van het zwembad Heers-

diep je tips en tools geven4. 
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Defensie Duikschool 
 
Opleidingen bij de Defensie 

Duikschool (DDS) 

 
Om in aanmerking te komen voor de initiële 

duikopleiding bij de DDS zal je eerst een 

aanstelling bij Defensie moeten hebben en 

opgeleid moeten worden voor een specifiek 

dienstvak. Na het halen van je takenboek en 

een operationele periode van het liefst mini-

maal een paar jaar, kun je je dan aanmelden 

om in aanmerking te komen voor een dui-

kopleiding door middel van het indienen van 

een rekest via de P&O afdeling (Personeel en 

Organisatie). Via hen word je bij de DDS aan-

gemeld. Diegenen die opteren voor de functie 

van Matroos duiker volgen een ander traject. 

Nadat je in Amsterdam psychologisch en me- 

 
 
 
 
 
 
 

 
Alle duikopleidingen beginnen in het zwem-bad, 

waar je de basisbeginselen leert van het duiken. 

De DDS beschikt over moderne lesfa-ciliteiten, 

waaronder Triton -12 duiktoren (12 meter diep) 

in het aquacentrum Heersdiep en de Triton-21 

(21 meter diep) bij de duikschool in Den Helder. 

Je duikt tijdens de opleiding steeds dieper en de 

oefeningen worden steeds complexer. Pas echt 

avontuurlijk wordt het als je leert duiken in het 

buitenwater met vermin-derd zicht en onder 

schepen. 

 
Iedere beroepsduiker in Nederland leert eerst 

duiken met perslucht, waarna je in vervolg- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hierna ga je het geleerde in het zwembad in de 

praktijk brengen. Je leert de basisvaardigheden 

van het duiken zoals het op en af zetten van je 

masker onder water, het redden van jezelf en je 

buddy en het maken van een gecontroleerde 

noodopstijging. 
 
Als je dat in de gegeven tijd goed beheerst ga 

je naar de Triton 12, een rond duikbassin van 
 
9 meter diep. Daar ga je het aftrimmen leren, 

ga je noodopstijgingen maken en leer je als 

reserve duiker een duiker in nood redden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Daarna ga je in het buitenwater duiken rondom 

de Thetis, het duikplatform van de DDS. Je 

leert duiken met beperkt of helemaal geen 

zicht waarbij je eenvoudige onderwater 

werkzaamheden uitvoert tot 9 meter. 
 
 
Daarna ga je in de Triton 21 leren werken 

op een diepte van 21 meter. Je sluit de 

module af in Zeeland (Grevelingen) waar je 

gaat duiken tussen 20 tot 30 meter diepte. 

 
 
disch bent goedgekeurd word je aangesteld als 

militair. Dan volgt de reguliere duikmedische 

keuring en zwemtest. Haal je dat dan volgt de 

Eerste Maritiem Militaire Vorming en ga je 

daarna direct de duikopleiding in. 

 
De meest voorkomende 

opleidingen bij de DDS zijn; 
- Scheepsduiker, 
 
- Duiker, 
 
- Seinmeester, 
 
- Duikmeester, 
 
- Duikofficier, 
 
- Kikvorsman (marinier), 
 
- Duikziekenverpleger 
 
- De initiële duikopleiding voor duikers 

van de Koninklijke Landmacht (Genie 

en Korps Commandotroepen). 

  
opleidingen met andere duikapparatuur leert 

duiken. In vervolg lesmodules leer je met zuur-

stof verrijkte luchtmengsel duiken. Na diverse 

opleiding modules bij de DDS ben je klaar om je 

vaardigheden in de praktijk te gaan gebrui-ken 

aan boord van schepen als Scheepsduiker of bij 

de DDG. De mariniers voorbestemd voor de 

Maritime Special Operation Forces (MARS-OF) 

volgen na de basismodule de opleiding tot 

kikvorsman. Duikers bij de andere krijgs-

machtdelen volgen na hun basis opleiding bij de 

DDS een opleiding bij hun eigen eenheid. 

 
De basisopleiding van de DDS begint met 

uitvoerige theorielessen over regelgeving, 

apparatuur en duikerziekten. Elke module 

sluit je af met een examen/meetmoment. 

 
Voorbeelden van een opleiding bij  
de DDS: 
 
Leerlijn Scheepsduiker: 

 
CAT-A1 CAT-A2 Duiken onder schepen 
  MFO 

3 weken 3 weken 2 weken 
 
Leerlijn duiker: 

 
CAT-A Duiken CAT-B Wrakdui- Demoli- LAR- Nitrox 
1,2,3 onder 1,2,3 ken tie 5024  
 schepen      

7 weken 2 weken 7 weken 2 weken 2 weken 4 weken 7 weken 
 
Leerlijn Kikvorsman: 

 
CAT-A (1,2,3) Onderwater Zuurstof duiker Kikvorsman 
 Schepen   

7 weken 1 week 4 weken 11 weken 
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Duikarbeid categorie- A  
Alle aspirant duikers van Defensie bij de DDS 

starten met de opleiding duikarbeid categorie A 

(CAT-A). Dit brevet geeft je de civiele be-

voegdheid om te duiken met perslucht tot een 

maximale diepte van dertig meter. De CAT-A is 

ingedeeld in drie modules; A1 (≤9m); A2 (≤15m) 

en A3 (≤30m). Afhankelijk van je toekomstige 

beroep volg je een of meer modules. Zo volgt de 

toekomstige Scheepsduiker alleen A1 en A2, 

maar een aspirant duiker in de leerlijn duiker 

volgt alle andere modules. 

 
De module duikarbeid categorie-B  
Tijdens deze module leer je duiken met SSE 

(Surface Supplied Equipment). Hierbij komt je 

luchtvoorziening via een slang vanaf de 

oppervlakte. Je leert o.a. werken met hy-

draulisch onderwater gereedschap, krijgt een 

introductie in onderwaterlassen/-branden en je 

leert om inspecties onder schepen of andere 

waterwerken uit te voeren. Je begint weer met 

een gewenning aan de nieuwe apparatuur in het 

zwembad, waarna je direct het buitenwa-ter in 

gaat. Je duikt op verschillende locaties en op 

diverse diepten. Je eindigt met diepe 

decompressie duiken in de Grevelingen aan 

boord van een duikvaartuig. Hierna ben je 

bevoegd om te duiken met SSE tot een diepte 

van zestig meter. 

 
Militaire functieopleiding scheeps-

duiker (onderwaterschip) 
Als je voor scheepsduiker kiest wordt duiken je 

neventaak. Je voert de werkzaamheden uit van 

je gekozen dienstvak aan boord en maakt 

daarnaast onderdeel uit van het scheeps-

duikteam. Je kunt ingezet worden om lichte 

werkzaamheden, inspecties of onderhoud aan 

het schip onderwater uit te voeren. 

 
Duiker  
De opleiding tot duiker start 1 tot 2 keer per jaar 

en duurt in totaal ongeveer zeven maan-den. Na 

deze opleiding ga je stage lopen bij de 

operationele eenheden van de Marine of bij de 

Genie (Landmacht) waar je een beroepsprak-

tijkvorming volgt. Als duiker in opleiding volg je 

na je CAT-A nog diverse modules bij de DDS 

voordat je aan je beroepspraktijk vorming kan 

gaan beginnen. Deze zijn; 

 
De module LAR 5024 Nitrox  
Eenmaal terug in Den Helder begint de 

Nitrox module. In vier weken tijd wordt je 

bekwaam in het duiken met het Nitrox 

duiktoestel B-mix. Onder leiding van marine 

instrukteurs leer je de basisbeginselen met 

het duiken met Nitrox. Centraal staan 

afgetrimd zwemmen en het afleggen van 

grotere afstanden met behulp van kompas. 

 
Militaire functieopleiding Nitroxduiker  
Om je klaar te stomen voor een functie bij de 

DDG, bijvoorbeeld aan boord van een mijnen-

jager, leer je in de Nitrox-module duiken met 

een rebreather. Bij een rebreather gebruik je, 

zoals de naam al doet vermoeden, je uitge-

ademde lucht deels opnieuw. Het voordeel is 

dat je langer onderwater kan blijven en 

minder lawaai maakt. Je leert specifieke 

(militaire) zoekmethoden en leert je hoe je 

mijnen kunt herkennen. Een week van de 

module vindt plaats op het IJsselmeer vanaf 

een duik-vaartuig. In die week doe je je 

proeve van bekwaamheid, laat je in de 

praktijk zien wat je allemaal geleerd hebt. 

 
Duikploegleider opleidingen  
Ben je minimaal twee jaar duiker en ouder dan 

24 jaar dan heb je de keuze om je als duiker 

verder te ontwikkelen tot duikleider of niet. Doe 

je dat niet dan ga je verder in je gekozen 

dienstvak en blijft het duiken een neventaak. 

  
Kies je er wel voor dan word je als duikploeg-

leider verantwoordelijk voor de inzet en veilig-

heid van jouw duikteam. Tijdens de duikleider 

opleiding leer je hoe je leiding geeft bij het 

duiken, krijg je kennis van wet- en regelgeving 

en voer je diverse praktijkscenario’s uit. 
 
Ben je korporaal kikvorsman en werk je al 

twee jaar als kikvorsman binnen 

MARSOF dan kan je kiezen om duikleider 

speciale operaties te worden. 

 
Overige opleidingen  
MAD-A opleiding  
Elke duiker wordt geacht eerste hulp te kun-nen 

verlenen bij duikongevallen en daarom volg je de 

tweeweekse opleiding medische aspecten van 

duiken. Elke twee jaar volg je een 

herhalingscursus. Naast diepgaande medische 

kennis van duikerziekten, leer je om te gaan met 

duikongevallen omdat een duikerarts of 

duikziekenverpleger niet altijd direct ter 
 
plaatse kan zijn. 
 
Duikziekenverpleger  
Ben je algemeen militair verpleegkundige en 

heb je of krijg je te maken met duikers, dan kan 

je de opleiding tot duikziekenverpleger volgen. 

In totaal 3 weken word je klaar ge-stoomd om 

jouw medische vaardigheden toe te passen in 

de duikwereld. Als duikziekenver-pleger kun je 

aan de slag bij het Duikmedisch Centrum (DMC) 

in Den Helder, aan boord van een mijnenjager of 

bij de Defensie Duikschool. 

 
De DDS leidt ook duikers op voor de Politie, 

de Brigade Speciale Beveiliging van de 

Koninklijke Mareschaussee (BSB) en het 

Centrum voor Luchtvarenden (CML). 

 
Als je klaar bent met je opleiding ga je 

naar de het Duik Medisch Centrum, 

Defensie Duikgroep in Den Helder of 

richting de Genie in Hedel. 

 
De Defensie Duikgroep   
Al enige decennia is de Defensie Duikgroep 

(DDG) de aangewezen eenheid bij de Ko-

ninklijke Marine op het gebied van duiken en 

explosievenopsporing. Zo levert de DDG op 

professionele wijze een bijdrage aan onder 

meer crisisbeheersingsoperaties, havenbe-

scherming en onderwaterwerkzaamheden 

aan militaire schepen. Ook levert de DDG 

hulp bij zoekacties naar wapens en/of 

vermiste personen- en het opsporen en 

vernietigen van niet ontplofte explosieven. 

 
Maritieme Explosieven Opruimings-

dienst Compagnie als partner van 

de Koninklijke Marine  
De maritieme EOD-compagnie wordt in 

Nederland gemiddeld 250 keer per jaar ingezet 

voor het ruimen van aangetroffen explosie-ven. 

Deze explosieven worden aangetroffen op land, 

maar ook op de Noordzee door de visserij en 

zandzuigers. Vaak zijn ze afkomstig uit de 

Tweede-, maar soms ook uit de Eerste 

Wereldoorlog. Naast de nationale taak is de 

maritieme EOD-compagnie een combat sup-port 

eenheid die wordt ingezet aan boord van 

schepen voor incidenten met conventionele of 

geïmproviseerde explosieven. Ook het ruimen 

van onbekende mijnen op zee behoort tot het 

takenpakket van deze marineduikers. 
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De DDG en haar 

uitgebreide takenpakket 
 
De DDG is uitgerust om binnen de drie hoofd-

taken van Defensie, in een hoog geweldspec-

trum en onder alle klimatologische omstan-

digheden op te treden. Wereldwijd voert zij duik- 

en zoekoperaties uit tot een maximale diepte 

van 81 meter met adequaat opgeleid personeel. 

De DDG heeft de beschikking over vier soorten 

specialistische duikteams: het Very Shallow 

Water team (VSW), een diep-duikteam, een 

Salvage & Construction team en 

mijnenbestrijdingsteams. Afhankelijk van de 

taken die de DDG moet uitvoeren wordt een 

duikteam beschikbaar gesteld. De DDG levert 

daarmee een belangrijk product voor veiligheid 

op en vanuit zee. 

 
Voor het uitvoeren van hun taken beschikken zij 

over modern materiaal, waaronder duik-

vaartuigen, Autonomous Underwater Vehicles 

(UAV), mobile decompressietanks, handheld 

sonar, onderwaterrobots, een behandel en 

beproevingstank en perslucht- en mengsel-

duikapparatuur inclusief onderwatercommu-

nicatie. Een van de duikvaartuigen beschikt 

over een wet bell voor het ondersteunen van 

opleidingen en trainingen. 

 
Het VSW-team biedt ondersteuning aan 

amfibische operaties door het gebied van de 

waterlijn tot de 10 meter zone te onderzoeken 

en vrij te maken van mijnen en obstakels. Het 

diepduikteam is gespecialiseerd in diepdui-

koperaties zoals mijnenruimen en onder-

zeebootbevrijdingsoperaties. Het Salvage en 

constructieteam voert o.a. werkzaamheden uit 

aan militaire schepen en haveninstallaties, is 

gespecialiseerd in wrakduiken en duiken in 

verontreinigd water. 

 
 
 
 
 
 

Ook beschikt de DDG over een mijnenbestrij-

dingsteam die als aparte eenheid aan boord 

van een (mijnenbestrijdings-) vaartuig 

kunnen functioneren. 

 
Operaties in het kader van maat-  
schappelijke/militaire bijstand  
Regelmatig wordt de DDG ingezet voor militaire 

bijstand. Een van deze bijstandstaken is het 

uitvoeren van pre-bomb checks: een onderzoek 

naar eventuele aanwezigheid van explosieven in 

en rond open water. Dit gebeurt bij 

staatsbezoeken, evenementen en haven-

bezoeken van buitenlandse oorlogsschepen. De 

DDG ondersteunt bij duikongevallen (zowel 

burger als militair). Tot slot voert de DDG 

technische en procedurele onderzoeken uit aan 

duikapparatuur waarmee incidenten of 

ongevallen hebben plaats gevonden. 

 
Binnenlands vlagvertoon  
Naast alle operationele taken draagt de DDG 

ook haar steentje bij in het uitvoeren van “bin-

nenlands vlagvertoon”. De duikvaartuigen en 

duikteams van de DDG oefenen en opereren op 

dagelijkse basis door heel Nederland. Hier-mee 

zijn zij ambassadeurs voor de Koninklijke 

Marine. Daarnaast ondersteunt de DDG regel-

matig evenementen voor personeelswerving. 
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Duiken bij de Genie  
Duiken bij de Koninklijke Landmacht valt on-der 

het wapen van de Genie. De Genieduikers zijn 

verdeeld over 4 verschillende eenheden: 
 
1) Het Opleidings en Training Centrum Pioniers 

en Pontonniersschool (PPS) met hun Duik 

instructeurs die de operationele Geniedui-

kers ondersteunen bij trainen en oefenen. 

 

2) Het 105 Geniecompagnie Waterbouw / 

Constructieduikerpeloton. De constructie-

duikers hebben als hoofdtaak constructie 

onder water. Dat kunnen de volgende 

werkzaamheden zijn. Inspectie van onder 

water werken. Repareren van deze 

onderwaterwerken door: beton storten of 

reparatiemortel aanbrengen. Zij zijn op-

geleid om complete constructies als pijlers 

veerstoepen e.d. te bouwen. Daarnaast 

zijn ze ook uitgerust om uitvoering te 

geven aan bergingswerkzaamheden tot op 

een diepte van 60 meter. Daarvoor kunnen 

zij lassen en of snijden/branden maar ook 

werken met explosieven. 

 

3) Het verkenningspeloton van 11 Geniecom-

pagnie Air Assault heeft de beschikking 

over een aantal duikers. Zij zijn opgeleid 

tot zuurstofduiker en daardoor in staat om 

heimelijk te in- en exfiltreren, om aanslui-

tend verkenningen in/op/rond het water uit 

te voeren. Daarnaast zijn zij in staat om 

(kleine) hindernissen onder water te door-

breken, o.a. door het gebruik van 

explosie-ven. Tevens kunnen zij ingezet 

worden voor onderwater search. 

 
4) Defensie Duikschool (DDS). Op deze school 

zijn 3 Genieduikers geplaatst als instructeur. 
 

 

 
   

 

 
Duiken en het Korps Mariniers  
Ben je marinier en wil je gaan duiken, dan kan je 

kiezen uit twee richtingen. Je kan als marinier de 

duiker opleidingen doen om dan uiteindelijk bij de 

DDG aan het werk te gaan. Trekt het werkveld 

van de Maritime Special Operation Forces 

(MARSOF) je, dan kan je voor kikvorsman 

kiezen. Om aan het werk te kunnen als 

kikvorsman bij MARSOF moet je eerst de 

MARSOF opleiding van 23 weken volgen. Haal 

je dat dan volgt de psycholo-gische selectie, 

duikmedische keuring en de zwemtest. Dan start 

je met de reguliere dui-kopleiding van CAT-A. 

Aansluitend volg je de opleiding tot 

zuurstofduiker. Na deze opleiding begint de 

kikvorsman opleiding die 12 weken duurt, waarin 

je alle taken van een kikvorsman leert uitvoeren. 

Na een lang traject ben je dan gereed om overal 

ter wereld te worden ingezet om speciale 

operaties uit te voeren. Je bent dan opgeleid om 

in een kleine groep zelfstan-dig te opereren in 

vijandelijk gebied, waarbij duiken een hulpmiddel 

is om een opdracht uit te voeren. 
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