Verkennen nieuwe duikstekken
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
Ongetwijfeld heb je al vaker ergens voor het eerst gedoken, maar meestal zul je dan
vooraf al behoorlijk wat informatie hebben gekregen van duikers die de stek goed
kennen. Soms weet je vooraf echter zo weinig van een duikstek dat je die echt moet
verkennen. In je 3*-duikopleiding leer je hoe je dat doet. Je leert hoe je daarbij je eigen
veiligheid en die van je buddy waarborgt. Dat doe je onder meer door relevante
informatie te verzamelen en met je buddy te delen. Op basis daarvan maken jullie een
duikplan. Na de duik evalueren jij en je buddy het plan. De voor jullie nieuwe duikstek
heeft duikomstandigheden die jullie nog niet kennen. Door zo systematisch te werk te
gaan, maken jullie de duik maximaal veilig, want je maakt de kans op onaangename
verrassingen zo klein mogelijk.
Bovendien leer je hoe je jullie ervaringen op de nieuwe duikstek kunt borgen voor
andere duikers (van jouw vereniging). Daarvoor gebruik je onder meer de Check de Stek
en jullie duikplan.
Terug naar boven

Uitvoering
Een belangrijk aspect bij deze vaardigheid is dat je je ervan bewust bent dat je de
omstandigheden op de nieuwe duikstek nog niet kent en dat dit een extra risico is. Pas
je duikplan daarop aan, door conservatief te plannen en eventueel op onderdelen een
‘plan B’ te maken. In je 3*-duikopleiding ga je laten zien dat je dit kunt door binnen het
kader van een praktische opdracht de volgende taken uit te voeren:
Jij verzamelt relevante en complete informatie over een (voor jou) nieuwe
duikstek en je deelt die informatie met je buddy
Jij maak een gefaseerd plan voor de verkenning van de duikstek
Jij maakt een duikplan voor een (voor jou) nieuwe duikstek en je deelt dat met je
buddy
Na afloop van de duik evalueer jij het duikplan met je buddy
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Na afloop van de duik borg jij jullie ervaringen op deze nieuwe duikstek via een
compleet ingevulde Check de Stek en een overdraagbaar duikplan.
Terug naar boven

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

o

dat jij je in de omgang met de onderwaternatuur gedraagt als een gast

Wees je ervan bewust dat het feit dat jij en je buddy deze duikstek nog niet
kennen een extra risicofactor is. Maak daarom een conservatief duikplan,
eventueel met op onderdelen een back-up plan.
Terug naar boven
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