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T&O DUGONGTEAM 
 
 

De opvolger van de Seal is de Dugong.  
Een Dugong/Zeekoe is groot, lief en duikers vriendelijk! 
 

Wanneer een Sealteamer 10 jaar word mag zij/hij deelnemen aan de PADI JUNIOR OPEN WATER opleiding.  Je 
gaat dan over van het Sealteam naar het Dugongteam welke in de winter in het zwembad traint en zomers in het 
buitenwater aan het duiken is.  Ook als je ergens anders een Junior Open Water Brevet hebt gehaald kan je lid 
worden van het Dugongteam van T&O Duiksport.  
 

Het T&O Dugongteam programma: 
 

De Dugongteamers duiken/trainen op een zaterdag of zondag. 
Tijdens de zomermaanden is dit in het buitenwater op diverse 
locaties in Nederland. Of je gaat een keer een duik maken in een 
onderwatertank/onderwaterpark. 
 
In de wintermaanden duiken/ trainen ze in het zwembad. Daar 
worden de skills herhaalt, onderwaterspelletjes gedaan, technische 
oefeningen en zijn er verschillende activiteiten die onderwater 
worden geoefend. 
Voor de zwembadduiken heb je een eigen duikbril, snorkel, vinnen, 
shorty, loodgordel met lood nodig. 
 

 
De contributie van het Dugongteam betaal je per halfjaar via een incasso. En voor de buitenwaterduiken is er een 
speciale prijs als je nog niet in het bezit bent van je eigen duikuitrusting (een semidroogduikpak, handschoen, laarsjes 
en buitenwatervinnen).  
 
Je  kan nu ook verder gaan met je duikopleidingen zoals je Junior Advanced Open Water brevet halen en zelfs je EFR 
brevet (incl. reanimatie) en je Junior Rescue brevet!  
Of specialties volgen zoals, PPB (uittrimmen), Navigatie, Equipment, bootduken etc.  
 
 

Wat is een Dugong en waar kan je hem onderwater tegenkomen? 
De dugong is het enige nog levende lid uit de eens grote familie van de Doejongs 
(Dugongidae). De naam "Dugong/Doejong" komt van het Maleise "Duyung", wat 
zeemeermin betekent. Waarschijnlijk zijn de legenden over zeemeerminnen ontstaan 
door ontmoetingen tussen zeelieden en Dugongs. Wij noemen ze een Zeekoe. 
 

De Dugong is een herbivoor. Hij eet de bladeren en wortelen van waterplanten. Het is 
een dagdier. Om te eten duikt hij tot een diepte van twaalf meter. Hij blijft meestal 
ongeveer een minuut onder water, maar hij kan ook acht minuten onder water blijven.  
 

  
 
De Dugong wordt gemiddeld  270 centimeter lang en  weegt 250 tot 300 kilogram.   Een 
Dugong jong wordt geboren op een ondiepe plaats langs de kust. Het jong blijft bij de 
moeder tot de geboorte van het volgende jong. Een Dugong mannetje heeft een paar 
kleine slagtanden.  
 
De Dugong komt voor langs de kusten van de Rode Zee, de Indische Oceaan en de 
westelijke Grote Oceaan. Langs de Afrikaanse kust is hij te vinden van Egypte tot 
Mozambique en Madagaskar. Verder komt hij in Azië voor van Pakistan tot Sri Lanka, 
en van Okinawa, Japan zuidwaarts via Indonesië en de Filippijnen tot Melanesië en het 
Groot Barrièrerif. 
 

 
Vindt je het leuk om deel te nemen aan het Dugongteam, overleg met je ouder(s) en vul samen het inschrijfformulier in. 
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