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Checklist Oppervlakte Coördinator
Stap
Stap 1:

Omschrijving
Het plan: Maak een plan voor een verenigingsduiken → Duikschema 20xx / 20xx

Stap 2:

De voorbereiding: Zorg dat je beschikt over de benodigde nooduitrusting
Zuurstofkoffer

→ met gevulde zuurstoffles!!

AED

→ met werkende batterij!!

EHBO-uitrusting → compleet
Duikvlag

→ met standaard

Duikleidersmap → duiklijsten, info over duikstekken, noodplan e.d.
Telefoon

→ met voldoende geladen batterij

→Beslismoment 2 = aan alle voorwaarden voldaan
Stap 3:

De uitvoering:
Voldoen de duikers aan breveteis → controle voor vertrek of op de duikstek
‘Check de stek’ (zie bijlage) → zelf of minimaal ervaren 3*-duiker
→Beslismoment 3 = is duiken op deze stek op dit moment verantwoord?
Deel de buddyparen in → ervaren met onervaren
Geef vervolgens een briefing (zie ook Check de stek)
-

Buddy-paren bekend maken?

-

Informatie over duikstek en weersomstandigheden

-

Hoe laat gaan we te water?

-

Waar te water en waar er weer uit?

-

Wat is de maximale duiktijd (DT)?

-

Wat is de maximale duikdiepte (MDD)?

-

Eventueel volgorde van te water gaan?

→Beslismoment voor de duiker: wil ik dit wel?
Duikers gaan zich omkleden en optuigen
-

Eigen materiaalcheck (K.O.R.A.A.L.)

-

Buddycheck (K.I.L.O.)

-

Handsignalen

-

Noodprocedures – afspraken voor tijdens de duik!

De Oppervlakte coördinator vult de duiklijst in het alle relevante gegevens → zie duiklijst
Stap 4:

De duik:
De Oppervlakte coördinator is duidelijk herkenbaar op de kant aanwezig
Duikvlag staat duidelijk zichtbaar op de kant → niet nodig bij officiële duikstek
Stand-by staat met duikuitrusting binnen handbereik ‘naast’ de Oppervlakte coördinator
Stand-by assisteert de Oppervlakte coördinator op diens aanwijzing
Als de duikleider meeduikt is er een ‘Oppervlakte coördinator’ op de kant

Stap 5:

-

Deze is duidelijk herkenbaar – fluorescerend vest

-

Weet waar het noodplan is en hoe dit werkt

-

Beschikt over mobiele telefoon en de nodige telefoonnummers

-

Deze is bekend met de werking van de zuurstofkoffer en de AED

De debriefing:
- De Oppervlakte coördinator bespreekt het verloop van de duik met de deelnemmers
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