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PRINCIPES 

Een duiker duikt altijd met een buddy, die te allen tijde en in alle 

omstandigheden in de buurt blijft. Duik nooit alleen! 

•Het is veilig ! 

Het is veilig. Je plant de duik samen en je duikt samen je plan. Je 

voelt je verantwoordelijk voor elkaar. 

•Het is praktisch ! 

Je kan elkaar helpen aan te kleden, apparatuur controleren voor de  

duik, en hulp bieden waar dat nodig is. 

•Het is leuk ! 

Duiken is een sociale activiteit; het duiken met iemand vergroot het 

plezier. Je kan ervaringen delen. 



Onder water is mondelinge communicatie vrijwel onmogelijk, 

behalve met ingenieuze elektronische apparatuur die voor het 

sportduiken te duur is. Daarom moet men eenvoudige, visuele 

communicatiemethoden aanleren (cfr. praktijk). Een onder-

waterleitje kan ook helpen. 

Algemene en specifieke (individuele) handsignalen moeten 

voor elke duik door de buddy’s worden doorgenomen om 

misverstanden te vermijden. 

Als bijkomend noodsignaal aan de oppervlakte wordt ook een 

fluit aanbevolen. Sommige boten hebben een elektronische bel 

om duikers onder water terug te roepen. Stijg dan langzaam 

naar de oppervlakte en kijk naar de boot voor nadere 

instructies. 

COMMUNICATIE 



Jouw verantwoordelijkheid als buddy is in de eerste plaats problemen 

te voorkomen en in de tweede plaats je buddy te helpen, zoals je dat 

ook van hem verwacht. Spreek samen een doel af voor de duik en 

werk eendrachtig naar dat doel toe. 

Plan je duik (samen) en duik je plan (samen) ! 

Daarom moet je: 

•afspreken waar en hoe je het water in- en uitgaat; 

•een koers afspreken; 

•een maximale tijd en diepte afspreken (in functie van de geuite 

wensen); 

•communicatiemethodes doornemen; 

•een minimale flesdruk afspreken waarbij de duik stopgezet wordt; 

•bespreken hoe je bij elkaar wilt blijven (en wat je doet als je elkaar 

kwijtraakt); 

•noodprocedures doornemen. 

PROCEDURES 



Trimvest Vlugge

Loodgordel Leeuw

Sluitingen Schiet

Luchtvoorraad Lekker

OK ! Op

VEILIGHEIDSINSPECTIE 



Principes 

•Overtuig je ervan dat de kust vrij is. 

•Zorg ervoor dat je vest voor de helft gevuld is (zodat je 

meteen drijfvermogen hebt). 

•Controleer ook of je buddy vertrekkensklaar is. 

•Leg je linkerhand op de sluiting van je loodgordel en 

druk met je rechterhand masker en ontspanner tegen je 

gezicht aan. 

•Gebruik bij voorkeur de commandosprong (cfr. 

praktijk). 

•Zwem, van zodra je in het water bent, een eindje uit de 

buurt zodat de anderen kunnen volgen. 

TE WATER GAAN 


