Duikcoördinator – uitvoeren van een
duik
Vaardigheid type D: Bij deze vaardigheid moet je een aantal eerder geleerde vaardigheden
combineren tot een nieuw geheel. Je laat daarbij zien dat je relevante keuzes maakt en dat je je
bewust bent van je voorbeeldfunctie. Het delen van kennis, ervaring en enthousiasme staan
centraal. Daarmee ben je een ambassadeur van de duiksport.

Inleiding
Uitvoering
Hier gaat je instructeur op letten

Inleiding
Vaak blijf je als duikcoördinator op de kant, maar dat hoeft niet per se. Je kunt er ook
voor kiezen om mee te duiken. Dan moet je ervoor zorgen dat je je taken met
betrekking tot de oppervlakteondersteuning gedelegeerd hebt aan iemand die weet wat
hij moet doen bij een noodgeval. Dat wil zeggen, iemand met een goed werkende
mobiele telefoon die weet hoe hij de hulpdiensten moet alarmeren, die het noodplan bij
zich heeft en weet welke informatie hij daarin kan vinden en die vaardig is in reanimatie
en zuurstoftoediening. Let op: jij blijft er als duikcoördinator voor verantwoordelijk dat
de juiste materialen aan de waterkant staan.
Maar goed, jij hebt je taken met betrekking tot de oppervlakteondersteuning dus
gedelegeerd en je duikt mee. Dan begeleid je de groep duikers onder water en na afloop
van de duik verzorg jij de debriefing.
Terug naar boven

Uitvoering
Jij zorgt ervoor dat de oppervlakteondersteuning adequaat gedelegeerd is in het
geval dat jij zelf meeduikt. Met oppervlakteondersteuning bedoelen we dat er
onder jouw verantwoordelijkheid iemand op de kant staat die toezicht houdt,
alarm kan slaan en basale eerste hulp (zuurstoftoediening en reanimatie) kan
geven
Jij begeleidt de groep duikers onder water adequaat
Jij verzorgt na afloop van de duik de debriefing aan de waterkant.
Terug naar boven

Hier gaat je instructeur op letten
Handel er altijd naar dat jij een voorbeeldfunctie hebt. Dat betekent onder meer
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o

dat jouw duikuitrusting altijd compleet en goed werkend is

o

dat jij de Richtlijnen voor Veilig Duiken volgt bij de uitvoering van je
duiken

Zorg ervoor dat de materialen voor noodgevallen ook echt allemaal beschikbaar
en goed werkend zijn.
Zorg ervoor dat jij als begeleider het diepste bent tijdens de afdaling en op de
bodem en dat je tijdens de opstijging het hoogste punt bent. Hierdoor stel je de
kaders en visualiseer je de grenzen voor de groep duikers.
Zorg ervoor dat de andere duikers jou gemakkelijk kunnen volgen als je voorop
zwemt, bijvoorbeeld door een lampje dat naar achteren schijnt te gebruiken.
Pas de groepsgrootte aan de omstandigheden (donker en vooral: zicht) aan.
Houd je (de)briefing kort en simpel.
Terug naar boven
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