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Materiaalcontrole 
Vaardigheid type B: Bij deze vaardigheid is er zeker sprake van een technische component maar 

die is ondergeschikt aan het bereiken van het doel. Hoe je dat doel bereikt wordt in stappen 

beschreven. De techniek wordt bijna niet genoemd. Je instructeur mag de manier waarop je de 

techniek van de vaardigheid uitvoert niet dwingend voorschrijven en ook niet als zodanig toetsen. 

 

Inleiding 

Uitvoering 

Hier gaat je instructeur op letten 

 

Inleiding 

Onder water ben je voor je veiligheid afhankelijk van een goed werkende uitrusting. Dat 

controleer je dus dubbel en dwars: heb ik alles wat ik voor deze duik nodig heb én werkt 

het ook? De materiaalcontrole doe je net voordat je te water gaat. Je gebruikt een vaste 

routine, zodat je niets vergeet. 

 

Met deze procedure waarborg je je eigen veiligheid. 

 

Terug naar boven 

 

Uitvoering 

 

Aanwezigheid  

 Je controleert of je alle voorgeschreven uitrustingsstukken bij zich hebt. Je 

controleert ook of je alle – voor deze duik – specifieke uitrustingsstukken bij 

je hebt.  

5-punts-check: (KORAAL)  

 Is de Kraan nog dicht? Neem de automaat in je mond en adem in. Let op dat 

je géén lucht aan kunt zuigen 

 Je Opent de kra(a)n(en), terwijl je de loosknop van de automaat een stukje 

ingedrukt houdt. Je laat deze langzaam los zodra er lucht uitkomt. Als de 

kraan helemaal opengedraaid is controleer je of je nog lucht hoort sissen. 

 Druk de loosknop opnieuw in en Ruik of er geen oliesporen (of andere 

ongerechtigheden) in de lucht zitten.  

 Neem de automaat in de mond en adem een paar keer diep in en uit. Is er 

Ademweerstand?  

 Herhaal de weerstandcheck met je ALV. 

 Controleer of je genoeg Lucht hebt voor deze duik?  
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Let op: als een van de bovenstaande punten negatief uitvalt, breken jullie de 

voorbereidingen voor de duik af en gaat de duik niet door: je neemt immers geen 

problemen mee naar beneden. 

 

Terug naar boven 

 

Hier gaat je instructeur op letten 

 Je instructeur kijkt of je bij je materiaalcontrole alle stappen van de 5-punts-

check correct doorloopt. Hij let erop dat je geen uitrustingsstukken van jezelf 

vergeet te controleren. 

 

Terug naar boven 

 


