
D1.H1.De eerste kennismaking 

CMAS/NOB/VVW-Duiken 
brevetopleiding 

1* Duiker / Open 
water opleiding 



Inhoud 

• Voorstellen 

• De Theorie: 
• Zeven hoofdstukken 

• In zeven weken vanaf hoofdstuk 2 

• Zelf voorbereiden 

• Veel zelf aan de slag 

• Oefenvragen per hoofdstuk (1 t.e.m. 7) 

• Vragen?? 

• Meer vragen?? 
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De eerste kennismaking 
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           In het kort            (vervolg) 
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1. De duikset 

1. De duikfles 
2. De ademautomaatset 
3. Het trimvest 
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De duikfles 

• Perslucht in fles via compressor  schoon en droog 

 

• Perslucht is géén zuurstof, maar ademlucht (circa 21% zuurstof; 79% 
stikstof) 

 

• Persluchtfles: periodiek laten keuren (om de 30 maanden) 

 

• Persluchtfles onbeheerd? Altijd neerleggen 
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Hoeveel lucht zit er in de fles? 

• Dit is een rekensommetje waarmee je kunt uitrekenen 

hoeveel lucht in de fles zit als je deze boven water leeg 

zou laten lopen. Het is heel simpel: het aantal liters lucht 

boven water is de flesinhoud (liters) keer de druk (bar) 

• Dus een 7 liter fles, gevuld met 200 bar heeft 7 x 200 = 

1400 liter lucht boven water in zich. 

En een 12 liter fles, gevuld met 210 bar heeft 12 x 210 = 

2520 liter lucht in zich. 

• Daarom kun je met zo'n kleine fles zo lang onder water 

blijven! 
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De automatenset 

• Functie ademautomaat:   
• brengt druk ademlucht terug naar omgevingsdruk 
 heel belangrijk onderdeel! 

• Regelmatige service 

• Functie octopus (ALV): reserve-automaat voor 
buddy  hulp verlenen 
• Vaak geel 

• links gedragen 

• verplicht voor duiker in opleiding in EU 
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De automatenset 
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Het trimvest 

• Trimvest (= stabilizing jacket = stab jack = buoyancy control device = BCD) 

• Functie 1: draagstel (voor persluchtfles) 

• Functie 2: drijflichaam (zwemmen / drijven aan oppervlakte) 

• Functie 3: middel tot trimmen dalen / stijgen / neutraal) 
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2. Communiceren met je buddy 
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Handsignalen 
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Handsignalen 
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Je eerste duik in het zwembad 

• Persluchtset opbouwen 

• Oren klaren / duikbril klaren 

• Buddy-systeem 

•  samen = gezelliger, handiger, veiliger 

• Buddy-check 
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Te water 
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• Vest opblazen 

• Te water via trap in ondiep gedeelte 

• Help elkaar 
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Water verlaten 

23/12/2019 Duiker 1-sters-opleiding 16 Duiker 1-sters-opleiding 16 



Oren klaren 
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‘Reversed block’ 

Kan gebeuren bij gebruik neusdruppels: 

• afdalen  klaren OK 

• opstijgen  uitgewerkt  

  klaren gaat niet/ 

 

Als je verkouden bent, kun je beter niet gaan duiken. 
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Je snorkel gebruiken 
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Aan de oppervlakte: wisselen tussen je automaat en snorkel moet kunnen: 

• Afstand overbruggen van de kant tot plaats van afdalen 

• Afstand van plaats van bovenkomen tot de kant 

 

Links bevestigen, want automaat komt van rechts. 
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De vuistregels 

1. Duiken doe je met een buddy 

2. Laat je fles niet onbeheerd rechtop staan 

3. Loop niet op je vinnen 

4. Ga niet duiken als je verkouden bent 

5. Blaas je vest helemaal vol voordat je te water gaat 

6. Hou afstand op het trapje als een andere duiker het water verlaat 
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Keuzecriteria voor je duikuitrusting 

1. Duikmasker 

2. Snorkel 

3. Vinnen 

4. Loodgordel 
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Duikmasker 

Zo kies je een goede duikbril: 

• Moet goed aansluiten op je gezicht; 

• Weinig ruimte tussen het glas en je gezicht; 

• Een zachte afsluitrand op het gezicht (siliconenseal); 

• Voldoende ruimte voor je neus; 

• CE-teken = een internationaal keurmerk dat 

aangeeft dat de duikbril aan alle veiligheidseisen 

voldoet. 
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Snorkel 

Zo kies je een goede snorkel: 

• Een snorkel moet niet te lang zijn, in ieder geval niet langer dan 30 tot 35 cm. 

• Ook moet een snorkel niet te breed zijn, niet breder dan ongeveer 25mm. 

• Kies een snorkel met een bandje of clipje om hem aan je duikbril te kunnen 

vastmaken. 

• Een ‘waterloos klep’,  een onderdeel van de snorkel waarmee je heel gemakkelijk 

water uit je snorkel laat lopen is wel handig, maar niet verplicht. 

• Kies een mondstuk dat jij prettig vindt zitten. 
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Vinnen 

Zo kies je goede vinnen: 

• Kies een paar vinnen in dezelfde maat als jouw 
schoenmaat. 

• De vinnen moeten lekker zitten, dus niet te strak of te los 
en het voetgedeelte van de vin omsluit je voet helemaal. 

• Het vinblad is redelijk stug in de lengterichting en soepel 
overdwars. 
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Loodgordel 

Waarom loodballast? 
Hoe loodballast meenemen? 
• blokken aan een gordel; 
• loodstopper; 
• zakjes softlood aan een gordel; 
• lood verwerkt in trimvest. 

 
Hoe loodballast afwerpen? 
• gordel: via snelsluiting; 
• lood-geïntegreerd trimvest: via klittenband. 
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