Duikcoördinator – voorbereiden 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
In je 3*-duikopleiding leer je hoe je de taken van een duikcoördinator vervult.
Bij deze stap, het voorbereiden van een duik, ben je zo ver dat je met een groep duikers
aan de waterkant staat. Jij hebt deze duik georganiseerd en gepland en met je
fluorescerende hesje aan ben je voor alle deelnemers goed herkenbaar als
duikcoördinator.
Terug naar boven

Uitvoering
Voordat de groep duikers te water gaat, bereidt iedereen de duik voor. De deelnemers
doen dat via hun gewone controles en checks en voor jou als duikcoördinator zijn er
nog de volgende taken:
Jij neemt op basis van de zojuist door jou ingevulde Check de Stek de beslissing
of deze verenigingsduik hier op dit moment kan doorgaan
Jij geeft een veiligheidsbriefing aan de deelnemers aan de duik
Jij geeft een inhoudelijke briefing over de duikstek, eventueel op basis van jouw
eerdere activiteit Verkennen nieuwe duikstek
Jij deelt (indien nodig) de buddyparen in
Jij zorgt ervoor dat alle materialen voor noodgevallen beschikbaar en goed
werkend zijn (dat zijn: een mobiele telefoon (of ander middel) om alarm mee te
kunnen slaan, een compleet noodplan, een EHBO-koffer en een zuurstofkoffer)
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 planning en
voorbereiding van je duiken

Zorg ervoor dat je de duikers vriendelijk, rustig en geduldig te woord staat.
Zorg ervoor dat de informatie die je geeft compleet is
Houd je briefing kort en simpel.
Check na het geven van je briefing
o

of de duikers jouw briefing correct hebben begrepen

o

of zij hiermee voldoende informatie hebben over wat zij gaan doen

Zorg ervoor dat de materialen voor noodgevallen ook echt allemaal beschikbaar
en goed werkend zijn.
Terug naar boven
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