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Gebruik wrakreel 
Vaardigheid type A: Deze vaardigheid wordt in algemene termen beschreven. Dat komt omdat de 

uitvoering ervan sterk afhankelijk is van bijvoorbeeld je uitrusting en je lichamelijke 

mogelijkheden. Ook de locatie waar de vaardigheid geoefend wordt kan de uitvoering 

beïnvloeden. Voor deze vaardigheden geven we enkel een globale beschrijving en suggesties voor 

de technische uitvoering en procedures die je kunt volgen. 

 

Inleiding 

Uitvoering 

Buddyvaardigheden 

Hier gaat je instructeur op letten 

 

Inleiding 

In je 2*-duikopleiding word je voorbereid op het maken van verschillende typen duiken. 

Je 2*-duikbrevet is bijvoorbeeld de ingangseis voor de specialisatie Wrakduiken. Als je 

vanaf een boot duikt naar een wrak of een ander object is het gebruik van een wrakreel 

(reel is Engels voor haspel) heel handig: je bevestigt je wrakreel aan een object waar je 

te water gaat (vaak zal dat in de buurt van de ankerlijn van het schip zijn, maar 

natuurlijk nooit aan de ankerlijn zelf). Vervolgens ga je aan je duik beginnen en zwem je 

– de lijn uitrollend – weg. Door de lijn in te rollen, kom je zonder zoeken weer 

gemakkelijk terug bij het startpunt van je duik. 

 

Met deze maatregel verhoog je je duikcomfort en je veiligheid, omdat je zeker weet dat 

je niet hoeft te zoeken naar de plek waar je te water bent gegaan. 

 

Terug naar boven 

 

Uitvoering 

 Tijdens het maken van de start- en tussenknopen blijf je aandacht voor je trim 

houden, zodat jij en je buddy geen grote bewegingen omhoog of omlaag maken 

 Je kan een goede startknoop en tussenknopen maken 

 Als duiker die de wrakreel bevestigt en vasthoudt, ben jij degene die voorop 

zwemt als je de lijn uitrolt 

 Als duiker die de wrakreel bevestigt en vasthoudt, ben jij degene die achteraan 

zwemt als je de lijn inrolt 

 

Terug naar boven 

 

Buddyvaardigheden  

Als buddy heb je  steeds contact met de lijn. Jij zwemt achter je buddy als die de lijn 

uitrolt; jij zwemt voor je buddy als die de lijn oprolt. 
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Terug naar boven 

 

Hier gaat je instructeur op letten 

 Als je een wrakreel voor het eerst gaat gebruiken, kom je erachter dat het 

oprollen van de lijn langer duurt dan het uitrollen. Hou hier alvast rekening mee 

in je duikplan! 

 Zorg ervoor dat je een goede en duidelijke taakverdeling maakt tussen jou en je 

buddy. 

 Bevestig de lijn zorgvuldig aan het startpunt en zorg ervoor dat hij daar niet 

eenvoudig van losraakt. 

 Houd bij het leggen van je lijn rekening met andere lijnen – oftewel duikers.  

 Ben jij de legger van de lijn? Dan zwem jij bij het uitrollen voorop; bij het inrollen 

ben jij de laatste man. Je buddy zwemt dan voor je, eventueel in contact met de 

lijn (afhankelijk van het zicht). 

 

Terug naar boven 

 


