
 

 

Selectie-duikvaardigheden-bijscholing 

Selectie duikvaardigheden 
 

Aan de instructeur - In dit document vind je een beschrijving 
van twee duikvaardigheden (Duikplan maken en bewaken en 
Trimmen) voor de niveaus 1- t/m 3*-duiker. 
 
Concentreer je bij het lezen op de doorlopende leerlijn, 
oftewel: wat vraag je van een 1*D? En van een 2*D en een 3*D? 
Waar zitten precies de verschillen? 
 
De complete versie van de vaardighedendocumenten voor 1- 
t/m 3*-duiker vind je op eDocuments, het 
documentenplatform waar jij via je MijnNOB-account toegang 
toe hebt. 
 
Elke beschrijving bestaat uit 

 een inleiding waarin het ‘waarom’ van de vaardigheid wordt uitgelegd 
 een puntsgewijze beschrijving van de uitvoering 
 een beschrijving van de buddyvaardigheden (als dat relevant is) 
 een puntsgewijze beschrijving van waar de instructeur op gaat letten bij de 

uitvoering – let op: deze tekst heeft jouw leerling ook (via de Online Cursist 
Account) 

 een puntsgewijze beschrijving van aandachtspunten voor de instructeur tijdens 
de les – let op: deze tekst is alleen voor jou als instructeur. 

Spring snel naar de vaardigheid die je wilt lezen met CTRL + klik 

 
Duikplan maken en bewaken (1*D) 2 

Duikplan maken en bewaken (2*D) 6 

Duikplan maken en bewaken (3*D) 9 

Trimmen (1*D) 12 

Trimmen (2*D) 14 

Trimmen (3*D) 16 
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Duikplan maken en bewaken (1*D)  
Vaardigheid type B: 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 
Aan het einde van je 1*-duikopleiding mag je samen met een buddy zelfstandig duiken 
maken. Daarom leer je hoe je voor elke duik een duikplanning maakt, waarin je onder 
meer uitwerkt hoe diep je gaat duiken en hoe lang en hoeveel lucht je daarvoor nodig 
hebt. Onder water wil je immers niet dat je onverwacht te weinig lucht mee hebt! 
We bieden je een model-duikplan aan dat jij met je buddy verder invult voor de duik die 
jullie willen maken. Zo kan je eenmaal onder water genieten van alles wat je daar 
tegenkomt. 
 
Met deze vaardigheid waarborg je de veiligheid van je buddy en natuurlijk van jezelf in 
twee stappen:  

1. door een heldere duikplanning 
2. door het inplannen van een luchtreserve en heldere communicatie met je buddy 

over wat jullie gaan doen. 
 
Je kunt een duikplan maken met behulp van je duikcomputer of met behulp van de 
NOB-duiktabellen. Het maakt voor het plan niet uit. Het maakt voor het plan ook niet uit 
of het als een scharrelduik wordt uitgevoerd of niet. Een 1*-duiker moet in zijn plan 
aangeven: 

• wat de maximale duikdiepte is 
• wat de maximale duiktijd is 
• globaal aangeven welke route hij gaat volgen 
• wat de omkeerdruk is 
• wat de minimale flesdruk is. 

 
Via de LTD-controle leer je onder water je duikplan te bewaken, met je buddy te 
communiceren over de resultaten van de LTD-controle en de juiste vervolgstap te 
kiezen. 
 
Uitvoering: hoe maak je een duikplan 

 Jij zorgt er samen met je buddy voor dat jullie duikplan binnen de volgende 
voorwaarden valt: 

o jullie duiken niet dieper dan 20 meter 
o jullie duik valt binnen de nultijd 

http://www.onderwatersport.org/Portals/1/Clubweb/03%20duikopleidingen/LTD-controle_versie-mei2017.pdf
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o Je zorgt dat je altijd direct kunt opstijgen naar de oppervlakte 
o Je zorgt dat je overal vrij kunt uitstappen er is dus geen verplichting om 

terug gaan naar de plaats waar je te water gegaan bent. (Dat is iets 
anders dan dat het vaak comfortabel of gemakkelijk is om terug te gaan 
naar die plaats) 

o Het is geen stroomduik 
o Het is geen nachtduik 

 Samen met je buddy vul je nu verder het model-duikplan in: 
 
Lucht 

o het plan moet de minimale luchtvoorraad vermelden. Deze is gebaseerd 
op een luchtreserve van 50 bar (of 600 liter als je fles kleiner is dan 12 
liter) en een reservering van 20 bar (of 250 liter) of 15 bar (of 200 liter) 
voor de opstijging. Je moet expliciet aangeven vanaf welke diepte je 
denkt op te stijgen en of je dat in het blauw doet of via de bodem. 

o Je plan moet ook de omkeerdruk vermelden. Bij welke manometerdruk 
begin je aan de terugweg. 

 
Tijd 

o Je plan moet vermelden wat de maximale duiktijd is en wat je nultijd is 
voor de maximale duikdiepte. Je kiest als nultijd voor het buddypaar de 
kortste duiktijd van het buddypaar. Daardoor hou je automatisch 
rekening met bijvoorbeeld een herhalingsduik voor een van de leden van 
het buddypaar.  

o én hoe jullie de duiktijd kunnen aanpassen, bijvoorbeeld vanwege de 
duikomstandigheden (weer, waterstuwing door de wind, koude), de 
gesteldheid van je buddy of jezelf. 

Diepte 
o in het plan vermeld je jullie maximale duikdiepte 
o én hoe jullie de duikdiepte kunnen aanpassen, bijvoorbeeld vanwege de 

duikomstandigheden (weer , stuwing door de wind, koude), de 
gesteldheid van je buddy of jezelf  

 
Route 

• Globaal geef je aan wat de route is die je gaat volgen.  
 

Algemeen 
o je zet in het plan wie de leidend duiker is (leiden van de duik) 
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o je maakt afspraken met je buddy over wanneer jullie de duik voortijdig 
afbreken (denk aan te weinig zicht, waterstuwing door de wind, koude) en 
die zet je in het plan 

 
Uitvoering: hoe bewaak je je duikplan tijdens je duik: 

 Tijdens de duik voer je regelmatig een LTD-controle uit 
o L staat voor Lucht. Je controleert of je de omkeerdruk of de minimale 

flesdruk al bereikt hebt. Bij elk hoort een specifieke reactie.  
o T staat voor Tijd. Je controleert of je binnen het tijdsplan van je route 

duikt (bijvoorbeeld eerst 10 minuten naar het oosten op 10 meter diepte) 
en of nog steeds binnen de maximale duiktijd duikt. Als je een 
scharrelduik maakt dan let je extra op de resterende nultijd (in 
combinatie natuurlijk met je omkeerdruk en minimale flesdruk) 

o D staat voor diepte. Je controleert of je binnen de maximale duikdiepte 
blijft. 

 Je communiceert met je buddy regelmatig over je bevindingen met betrekking tot 
o LTD-controle 
o Route 
o Comfort/gesteldheid 

 Als een van de buddy’s de omkeerdruk bereikt heeft, of de minimale flesdruk 
bereikt heeft of de nultijd bereikt heeft, dan leidt dat tot een actie van het 
buddypaar. Respectievelijk omkeren (in de meeste ruime zin van het woord) en 
opstijgen. 

 
Hier gaat je instructeur op letten 

 Het opstellen van het duikplan vereist een goede voorbereiding en beoordeling 
van de lokale omstandigheden van de gekozen duikplaats. Informeer je zelf dus 
goed over de omstandigheden. 

 Je instructeur controleert of tenminste de volgende elementen benoemd zijn in je 
duikplan: 

o Minimale druk 
o Omkeerdruk 
o Maximale duiktijd 
o Maximale duikdiepte 
o Route 

 Je voert je duik uit zoals je deze met je buddy gepland hebt. Voor de uitvoering 
van je duik kijk je regelmatig op je instrumenten (manometer, dieptemeter, 
duikcomputer of horloge).  

 Je voert regelmatig een LTD-controle uit en communiceert deze met je buddy. 
 Het bereiken van maximale duikdiepte, maximale duiktijd, afwijken van de route, 

bereiken van de omkeerdruk en het bereiken van de minimale flesdruk. Leidt tot 

http://www.onderwatersport.org/Portals/1/Clubweb/03%20duikopleidingen/LTD-controle_versie-mei2017.pdf
http://www.onderwatersport.org/Portals/1/Clubweb/03%20duikopleidingen/LTD-controle_versie-mei2017.pdf
http://www.onderwatersport.org/Portals/1/Clubweb/03%20duikopleidingen/LTD-controle_versie-mei2017.pdf
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o waarneembare communicatie 
o waarneembare wijziging in de duik.  

Aandachtspunten voor de instructeur/vaak voorkomende fouten 
• De cursist kijkt niet regelmatig en voldoende nauwkeurig op de duikcomputer 

om te weten wat zijn actuele duiksituatie is 
 

• Je voert je duik uit zoals je deze met je buddy gepland hebt. Voor de uitvoering 
van je duik kijk je regelmatig op je duikcomputer.  

• Je voert regelmatig een LTD-controle uit en communiceert deze met je buddy. 
• Het bereiken van maximale duikdiepte, maximale duiktijd, afwijken van de route, 

bereiken van de omkeerdruk en het bereiken van de minimale flesdruk. Leidt tot 
o waarneembare communicatie 
o waarneembare wijziging in de duik.  

 
Terug naar de inhoudsopgave 
  

http://www.onderwatersport.org/Portals/1/Clubweb/03%20duikopleidingen/LTD-controle_versie-mei2017.pdf
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Duikplan maken en bewaken (2*D) 
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 voorschrijven en ook niet als zodanig toetsen. 
 
Inleiding 
Het maken van een duikplanning heb je in je 1*-duikopleiding al geleerd. In de 2*-
opleiding leer je je duikplanning nog verder toe te spitsen op het type duik dat je gaat 
maken. 
 
Met deze vaardigheid waarborg je de veiligheid van je buddy en natuurlijk van jezelf in 
twee stappen:  

1. door een heldere duikplanning 
2. door het inplannen van een luchtreserve en heldere communicatie met je 

buddy over wat jullie gaan doen. 
 
Als 2*-duiker moet je – naast de reeds bekende elementen – ook het volgende in je 
duikplan opnemen:  

 Bij het gebruik van een wrakreel bepaal je op basis van een verdeling in drieën 
van je beschikbare lucht je omkeerdruk 

 Bij het maken van een getijdenwaterduik bepaal je in je duikplan op basis van het 
getij ook 

o wanneer de kentering op een willekeurige duikstek ongeveer plaatsvindt 
o wanneer je veilig te water kan gaan en in welke richting je moet 

zwemmen 
o wanneer je moet terugkeren 
o wat de maximale duikdiepte en duikduur zijn 

 Bij het maken van een nachtduik hou je rekening met de specifieke 
omstandigheden tijdens een nachtduik: je maakt je plan conservatiever en je 
minimaliseert de risico’s. 

  
Uitvoering 

 Jij zorgt er samen met je buddy voor dat jullie duikplan binnen de volgende 
voorwaarden valt: 

o jullie duiken niet dieper dan 20 meter 
o jullie duik valt binnen de nultijd 
o Je zorgt dat je altijd direct kunt opstijgen naar de oppervlakte 
o Je zorgt dat je overal vrij kunt uitstappen er is dus geen verplichting om 

terug gaan naar de plaats waar je te water gegaan bent. (Dat is iets 
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anders dan dat het vaak comfortabel of gemakkelijk is om terug te gaan 
naar die plaats) 

 Samen met je buddy vul je nu verder het model-duikplan in: 
 
Lucht 

o het plan moet de minimale luchtvoorraad vermelden. Deze is gebaseerd 
op een luchtreserve van 50 bar (of 600 liter als je fles kleiner is dan 12 
liter) en een reservering van 20 bar (of 250 liter) of 15 bar (of 200 liter) 
voor de opstijging. Je moet expliciet vanaf welke diepte je denkt op te 
stijgen en of je dat in het blauw doet of via de bodem. 

o Je plan moet ook de omkeerdruk vermelden. Bij welke manometerdruk 
begin je aan de terugweg. 

 
Tijd 

o Je plan moet vermelden wat de maximale duiktijd is en wat je nultijd is 
voor de maximale duikdiepte. Je kiest als nultijd voor het buddypaar de 
kortste duiktijd van het buddypaar. Daardoor hou je automatisch 
rekening met bijvoorbeeld een herhalingsduik voor een van de leden van 
het buddypaar.  

o én hoe jullie de duiktijd kunnen aanpassen, bijvoorbeeld vanwege de 
duikomstandigheden (weer, waterstuwing door de wind, koude), de 
gesteldheid van je buddy of jezelf. 

Diepte 
o in het plan vermeld je jullie maximale duikdiepte 
o én hoe jullie de duikdiepte kunnen aanpassen, bijvoorbeeld vanwege de 

duikomstandigheden (weer , stuwing door de wind, koude), de 
gesteldheid van je buddy of jezelf  

 
Route 

• Globaal geef je aan wat de route is die je gaat volgen.  
 

Algemeen 
o je zet in het plan wie de leidend duiker is (leiden van de duik) 
o je maakt afspraken met je buddy over wanneer jullie de duik voortijdig 

afbreken (denk aan te weinig zicht, waterstuwing door de wind, koude) en 
die zet je in het plan. 
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Voor de (on)topspecialisatie Diep Duiken geldt: 
 Jij maakt een duikplanning voor een duik met een diepte van maximaal 30 meter 
 Daarbij heb je na de duik aan de oppervlakte een luchtreserve van 75 bar (voor 

een 12-literfles of groter. Voor een kleinere fles geldt een volume van 900 liter.) 
 
Hier gaat je instructeur op letten 

 Het opstellen van het duikplan vereist een goede voorbereiding en beoordeling 
van de lokale omstandigheden van de gekozen duikplaats. Informeer je zelf dus 
goed over de omstandigheden. 

 Je instructeur controleert of tenminste de volgende elementen benoemd zijn in je 
duikplan: 

o Minimale druk 
o Omkeerdruk 
o Maximale duiktijd 
o Maximale duikdiepte 
o Route 

 
Aandachtspunten voor de instructeur/vaak voorkomende fouten 

 Geen.  

 
Terug naar de inhoudsopgave 
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Duikplan maken en bewaken (3*D) 
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 voorschrijven en ook niet als zodanig toetsen. 
 
Inleiding 
Het maken van een duikplanning heb je in je 1*-duikopleiding al geleerd. In de 2*-
opleiding leer je je duikplanning nog verder toe te spitsen op het type duik dat je gaat 
maken. 
 
Met deze vaardigheid waarborg je de veiligheid van je buddy en natuurlijk van jezelf in 
twee stappen:  

1. door een heldere duikplanning 
2. door het inplannen van een luchtreserve en heldere communicatie met je buddy 

over wat jullie gaan doen. 
 
Als 3*-duiker leer je een duikplan te maken voor duiken tot 30 meter. 
  
Uitvoering 

 Jij zorgt er samen met je buddy voor dat jullie duikplan binnen de volgende 
voorwaarden valt: 

o jullie duiken niet dieper dan 30 meter 
o jullie duik valt binnen de nultijd 
o Je zorgt dat je altijd direct kunt opstijgen naar de oppervlakte 
o Je zorgt dat je overal vrij kunt uitstappen er is dus geen verplichting om 

terug gaan naar de plaats waar je te water gegaan bent. (Dat is iets 
anders dan dat het vaak comfortabel of gemakkelijk is om terug te gaan 
naar die plaats.) 

 Samen met je buddy vul je nu verder het model-duikplan in: 
 

Lucht 
o het plan moet de minimale luchtvoorraad vermelden. Deze is gebaseerd op de 

berekening van de hoeveelheid lucht die jij en je buddy samen nodig hebben 
voor een opstijging op één fles, uitgaande van lichte stress waardoor jullie 
beiden twee keer zoveel lucht gebruiken. De minimale luchtvoorraad kan nooit 
lager (wel hoger) zijn dan 50 bar (of 600 liter als je fles kleiner is dan 12 liter) bij 
een duik tot 20 meter en 75 bar (of 900 liter als je fles kleiner is dan 12 liter) bij 
een duik tot 30 meter. Je moet expliciet vermelden vanaf welke diepte je denkt 
op te stijgen en of je dat in het blauw doet of via de bodem. 
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Je plan moet ook de omkeerdruk vermelden: bij welke manometerdruk begin je 
aan de terugweg? 

 
Tijd 

o Je plan moet vermelden wat de maximale duiktijd is en wat je nultijd is voor de 
maximale duikdiepte. Je kiest als nultijd voor het buddypaar de kortste maximale 
duiktijd van het buddypaar. Daardoor hou je automatisch rekening met 
bijvoorbeeld een herhalingsduik voor een van de leden van het buddypaar.  

o én hoe jullie de duiktijd kunnen aanpassen, bijvoorbeeld vanwege de 
duikomstandigheden (weer, waterstuwing door de wind, koude), de gesteldheid 
van je buddy of jezelf. 

 
Diepte 

o in het plan vermeld je jullie maximale duikdiepte 
o én hoe jullie de duikdiepte kunnen aanpassen, bijvoorbeeld vanwege de 

duikomstandigheden (weer , stuwing door de wind, koude), de gesteldheid van je 
buddy of jezelf  

 
Route 

o Globaal geef je aan wat de route is die je gaat volgen.  
 
Algemeen 

o je zet in het plan wie de leidend duiker is (Duikleiding) 
o je maakt afspraken met je buddy over wanneer jullie de duik voortijdig afbreken 

(denk aan te weinig zicht, waterstuwing door de wind, koude) en die zet je in het 
plan 

o je noteert of en wanneer jullie een buddylijn gebruiken. 
 
Hier gaat je instructeur op letten 
Het opstellen van het duikplan vereist een goede voorbereiding en beoordeling van de 
lokale omstandigheden van de gekozen duikplaats. Informeer je zelf dus goed over de 
omstandigheden. 
Je instructeur controleert of tenminste de volgende elementen benoemd zijn in je 
duikplan: 

 Minimale druk 
 Omkeerdruk 
 Maximale duiktijd 
 Maximale duikdiepte 
 Route 
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Aandachtspunten voor de instructeur/vaak voorkomende fouten 
De cursist gebruikt de berekende waarde voor de minimale druk, ook als deze lager is 
dan de minima voor de dieptes van 20 en 30 meter. 
De cursist heeft de maximale duiktijd voor de groep niet gebaseerd op de kleinste 
maximale duiktijd van de groep. 
 
 
Terug naar de inhoudsopgave 
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Trimmen (1*D) 
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. Voor deze vaardigheden geven we enkel een globale beschrijving en suggesties 
voor de technische uitvoering en procedures die je kunt volgen. 
 
Inleiding 
Tijdens je 1*-duikopleiding – en ook nog lang daarna – ontwikkel je een soort 
Fingerspitzengefühl voor trimmen. Dat wil zeggen dat je zo met je lucht kan spelen dat 
je het afdalen, zweven en stijgen met je inflatorknoppen beheerst. Ten eerste waarborg 
je daarmee je veiligheid, maar deze enorm belangrijke vaardigheid zorgt er ook voor dat 
je nauwelijks stof opwervelt (fijn voor de duikers na jou, want nu kunnen zij ook nog iets 
zien) en dat je geen onbedoelde schade toebrengt aan het onderwaterleven. 
 
Wat je gaat leren, is dat je straks samen met je buddy op 5 meter een stop van 3 
minuten kan uitvoeren. De bodem is niet zichtbaar, maar je mag wel een referentiepunt 
gebruiken. Tijdens die stop van 3 minuten blijf je steeds oogcontact houden met je 
buddy en jullie afwijking in diepte omhoog of omlaag is niet groter dan 1 meter (je hebt 
dus 2 meter speling). 
 
Uitvoering 

 Ga met je buddy naar een diepte van 5 meter. Voor deze oefening mag de 
bodem niet zichtbaar zijn. Je mag wel gebruik maken van een verticale 
referentie (een touw of een ketting bijvoorbeeld). 

 Jij geeft je buddy het attentiesignaal (OK plus je wacht op bevestiging) 
 Je lichaamspositie is zo horizontaal mogelijk, met je gezicht naar de bodem 

gekeerd. 
 Tijdens de stop mag je je vinnen en armen gebruiken om je lichaam te 

stabiliseren. Ook mag je het referentiepunt – losjes! – vasthouden (niet 
hangen) 

 Let erop dat de afwijking in diepte tijdens jullie stop niet groter is dan 1 
meter omhoog of omlaag. 

 
 
Hier gaat je instructeur op letten 
Je instructeur mag de manier waarop je de techniek van de oefening uitvoert niet 
voorschrijven en ook niet als zodanig toetsen. Het is natuurlijk wel verstandig om 
gebruik te maken van de duiktechnische kennis en ervaring van de instructeur. Hij let 
wel op de volgende zaken: 

 Je hebt steeds contact met je buddy.  
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 Je hangt niet aan de lijn (of een andere referentie). 
 Je wijkt minder +/- 1 meter af (2 meter speling dus). 

 
Aandachtspunten voor de instructeur/vaak voorkomende fouten 

 De cursist blaast tijdens de afdaling niet voldoende of teveel lucht in het 
trimvest, waardoor er te snel wordt afgedaald of er een positief drijfvermogen 
ontstaat.  

 Let op: dit is een potentieel gevaarlijke situatie! Als de cursist te weinig lucht in 
het trimvest blaast is er kans op problemen met de oren (te laat klaren). Als de 
cursist teveel lucht in het trimvest blaast, kan er een ongecontroleerde opstijging 
ontstaan. De afstand tussen cursist(en) en instructeur is dusdanig dat de 
instructeur direct fysiek contact met de cursist(en) kan maken. 

 De buddy’s dalen met een ongelijk tempo af, waardoor het contact met elkaar 
verloren kan gaan. 

 De cursist heeft geen neutraal drijfvermogen voordat hij de bodem bereikt, 
waardoor er schade aan het onderwatermilieu ontstaat en het zicht onder water 
kan afnemen. 

 De cursist leest tijdens de afdaling zijn manometer, dieptemeter of computer 
niet af, waardoor er geen zicht is op informatie over diepte en beschikbare 
luchtvoorraad. 

 De cursist klaart tijdens de afdaling zijn oren niet, waardoor er kans op oorletsel 
is.  

o Let op: dit is een gevaarlijke situatie! De cursist kan oorletsel oplopen als 
er tijdens de afdaling niet tijdig geklaard wordt. De afstand tussen 
cursist(en) en instructeur is dusdanig dat de instructeur direct fysiek 
contact met de cursist(en) kan maken. 

 
Terug naar de inhoudsopgave 
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Trimmen (2*D) 
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. Voor deze vaardigheden geven we enkel een globale beschrijving en suggesties 
voor de technische uitvoering en procedures die je kunt volgen. 

 
Inleiding 
Tijdens je 1*-duikopleiding heb je een basale vaardigheid ontwikkeld voor het trimmen. 
Die ga je nu verder verfijnen: in de 2*-duikopleiding stellen we iets hogere eisen aan 
wat jij kan. Wat je gaat leren, is dat je straks samen met je buddy op 5 meter een stop 
van 5 minuten kan uitvoeren. De bodem is niet zichtbaar, maar je mag wel een 
referentiepunt gebruiken. Tijdens die stop van 5 minuten blijf je steeds oogcontact 
houden met je buddy en jullie afwijking in diepte omhoog of omlaag is niet groter dan 
0,75 meter (je hebt dus 1,5 meter speling). Je mag de referentielijn niet vasthouden en 
je gebruikt alleen je vinnen om jezelf te stabiliseren. 
 
Ten eerste waarborg je daarmee je veiligheid, maar deze enorm belangrijke vaardigheid 
zorgt er ook voor dat je nauwelijks stof opwervelt (fijn voor de duikers na jou, want nu 
kunnen zij ook nog iets zien) en dat je geen onbedoelde schade toebrengt aan het 
onderwaterleven door een onhandige beweging. 
 
Uitvoering 

 Ga met je buddy naar een diepte van 5 meter. Voor deze oefening mag de 
bodem niet zichtbaar zijn. Je mag wel gebruik maken van een verticale 
referentie (een touw of een ketting bijvoorbeeld). 

 Jij geeft je buddy het attentiesignaal (OK plus je wacht op bevestiging) 
 Je lichaamspositie is zo horizontaal mogelijk, met je gezicht naar de bodem 

gekeerd. 
 Tijdens de stop mag je je vinnen (maar niet je armen) gebruiken om je 

lichaam te stabiliseren. Je mag uiteindelijk het referentiepunt niet meer 
vasthouden  

 Let erop dat de afwijking in diepte tijdens jullie stop niet groter is dan 0,75 
meter omhoog of omlaag. 

 
Hier gaat je instructeur op letten 
Je instructeur mag de manier waarop je de techniek van de oefening uitvoert niet 
voorschrijven en ook niet als zodanig toetsen. Het is natuurlijk wel verstandig om 
gebruik te maken van de duiktechnische kennis en ervaring van de instructeur. Hij let 
wel op de volgende zaken: 
 



 

15 
Selectie-duikvaardigheden-bijscholing 

 

 Je hebt steeds contact met je buddy,  
 Je hangt niet aan de lijn (of een andere referentie) 
 Je wijkt minder +/- 0,75 meter af (1,5 meter speling dus) 

 
Aandachtspunten voor de instructeur/vaak voorkomende fouten 

 De cursist blaast tijdens de afdaling niet voldoende of teveel lucht in het trimvest 
waardoor er te snel wordt afgedaald of er een positief drijfvermogen ontstaat.  

 Let op: dit is een potentieel gevaarlijke situatie! Als de cursist te weinig lucht in 
het trimvest blaast is er kans op problemen met de oren (te laat klaren). Als de 
cursist teveel lucht in het trimvest blaast, kan er een ongecontroleerde opstijging 
ontstaan. De afstand tussen cursist(en) en instructeur is dusdanig dat de 
instructeur direct fysiek contact met de cursist(en) kan maken. 

 De buddy’s dalen met een ongelijk tempo af waardoor het contact met elkaar 
verloren kan gaan. 

 De cursist heeft geen neutraal drijfvermogen voordat hij de bodem bereikt 
waardoor er schade aan het onderwatermilieu ontstaat en het zicht onder water 
kan afnemen. 

 De cursist leest tijdens de afdaling zijn manometer, dieptemeter of computer 
niet af waardoor er geen zicht is op informatie over diepte en beschikbare 
luchtvoorraad. 

 De cursist klaart tijdens de afdaling zijn oren niet waardoor er kans op oorletsel 
is.  

o Let op: dit is een gevaarlijke situatie! De cursist kan oorletsel oplopen als 
er tijdens de afdaling niet tijdig geklaard wordt. De afstand tussen 
cursist(en) en instructeur is dusdanig dat de instructeur direct fysiek 
contact met de cursist(en) kan maken. 

 
Terug naar de inhoudsopgave 
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 Trimmen (3*D) 
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. Voor deze vaardigheden geven we enkel een globale beschrijving en suggesties 
voor de technische uitvoering en procedures die je kunt volgen. 

 
Inleiding 
Trimmen is al vanaf het begin van je opleiding een terugkerend thema. In je 3*-
duikopleiding ga je je trimvaardigheid nog verder verfijnen. Uiteindelijk kun je dan 5 
minuten op 5 meter diepte zweven 

 met een minimale afwijking naar boven en naar beneden (0,5 m omhoog of 
omlaag) 

 met je lichaam in een horizontale positie (< 45 graden)  
 en zonder referentiepunt. 

Bovendien is trimmen nu zo’n tweede natuur voor je geworden dat je tijdens het 
trimmen een tweede taak kunt uitvoeren, bijvoorbeeld het zelfstandig oplaten van een 
DSMB. 
 
Ten eerste waarborg je met een goede trimvaardigheid je veiligheid. Je zorgt er ook voor 
dat je nauwelijks stof opwervelt (fijn voor de duikers na jou, want nu kunnen zij ook nog 
iets zien) en dat je geen onbedoelde schade toebrengt aan het onderwaterleven door 
een onhandige beweging. 
 
Uitvoering 

• Ga met je buddy naar een diepte tussen 5 en 10 meter. Voor deze oefening mag 
de bodem niet zichtbaar zijn en jullie gebruiken ook geen verticale referentie 
meer. 

• Jij geeft je buddy het attentiesignaal (OK plus je wacht op bevestiging) 
• Je lichaamspositie is zo horizontaal mogelijk, met je gezicht naar de bodem 

gekeerd. 
• Tijdens de stop mag je je vinnen (maar niet je armen) gebruiken om je lichaam te 

stabiliseren.  
• Let erop dat de afwijking in diepte tijdens jullie stop niet groter is dan 0,5 meter 

omhoog of omlaag. 
 
Hier gaat je instructeur op letten 
Je instructeur mag de manier waarop je de techniek van de oefening uitvoert niet 
voorschrijven en ook niet als zodanig toetsen. Het is natuurlijk wel verstandig om 
gebruik te maken van de duiktechnische kennis en ervaring van de instructeur. Hij let 
wel op de volgende zaken: 
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 Je hebt steeds contact met je buddy,  
 Je gebruikt geen lijn (of een andere referentie) 
 Je wijkt minder +/- 0,5 meter af (1 meter speling dus) 

 
Aandachtspunten voor de instructeur/vaak voorkomende fouten 

 De afwijking is te groot. 
 De cursist in niet in balans. 
 De cursist heeft geen neutraal drijfvermogen. 
 De cursist heeft geen contact met de buddy. 

Terug naar de inhoudsopgave 
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