
 Alle kledingeisen op een rijtje. 

 Welke schoenen wel en welke niet. 
 Dit is voor alle diploma’s gelijk. 

 ●  plastic, leren en sportschoenen zijn toegestaan; 
 ●  schoenen zonder echte zool (zoals surfschoentjes) zijn niet toegestaan. 
 ●  Bij voorkeur stevige (sport)schoenen) 

 Diploma A 
 ●  Badkleding 
 ●  T-shirt, hemd of blouse met lange mouwen 
 ●  Lange broek, jurk of rok tot de enkels. Lange broeken die naadloos aansluiten op 

 de huid zijn niet toegestaan. 
 ●  Schoenen 

 Diploma B 
 ●  Badkleding 
 ●  T-shirt, blouse of hemd met lange mouwen 
 ●  Lange broek (lange broeken die naadloos aansluiten op de huid zijn niet toegestaan) 
 ●  Schoenen 
 ●  Het is toegestaan dat kandidaten in plaats van een broek/blouse een jurk met lange 

 mouwen of rok/blouse met lange mouwen dragen. De jurk/rok moet tot over de knie 
 reiken. 

 Diploma C 
 ●  Badkleding 
 ●  T-shirt, blouse of hemd met lange mouwen 
 ●  Lange broek (lange broeken die naadloos aansluiten op de huid zijn niet toegestaan) 
 ●  Regen/windjack (bedoeld wordt een jack met lange mouwen, dat vaak is vervaardigd 

 uit een soort nylon) 
 ●  Schoenen 
 ●  Het is toegestaan dat kandidaten in plaats van een broek/blouse een jurk met lange 

 mouwen of rok/blouse met lange mouwen dragen. De jurk/rok moet tot over de knie 
 reiken. 



 Survival 1: 
 ●  Badkleding 
 ●  Lange spijkerbroek,  
 ●  shirt met lange mouwen 
 ●  schoenen. 

 Survival 2: 
 ●  Badkleding 
 ●  Lange (spijker) broek,  
 ●  shirt met lange mouwen,  
 ●  regenjas  
 ●  schoenen. 

 Het is toegestaan dat kandidaten in plaats van een broek/blouse een jurk met lange 
 mouwen of rok/blouse met lange mouwen dragen. De jurk/rok moet tot aan de enkel 
 reiken.  

 Survival 3: 
 ●  Lange (spijker) broek  
 ●  shirt met lange mouwen  
 ●  trui  
 ●  regenjas 
 ●  schoenen 

 Het is toegestaan dat kandidaten in plaats van een broek/blouse een jurk met lange 
 mouwen of rok/blouse met lange mouwen dragen. De jurk/rok moet tot aan de enkel 
 reiken.  

 Zwemvaardigheid 1, 2 en 3: 
 ●  Badkleding 
 ●  T-shirt, hemd of blouse met lange mouwen 
 ●  Lange broek, jurk of rok tot de enkels. Lange broeken die naadloos aansluiten op 

 de huid zijn niet toegestaan. 
 ●  Schoenen 




