
D1.H5.Digitaal duiken 

CMAS/NOB/VVW-Duiken 
brevetopleiding 

1* Duiker / Open 
water opleiding 



Gebruik van een duikcomputer 
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1. Het verschil tussen tabel en computer 

2. Je duikcomputer verkennen 

3. Duiken met duikcomputer van iemand anders 

4. Jij en je buddy 



Scharrelduik 
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• planmatige voorbereiding  

   biedt meer zelfvertrouwen  

   en veiligheid dan zomaar  

   het water in springen 

• scharrelplan biedt toch alle  

   ruimte tijdens recreatieve  

   duiken 



Het verschil tussen tabel en computer 

22/12/2019 Duiker 1-sters-opleiding 4 

Je kunt je duikprofielen bijhouden 

door gebruik te maken van een 

duiktabel, een dieptemeter en 

een duikhorloge, maar de meeste 

duikers gebruiken daarvoor een 

duikcomputer omdat het veel 

gemakkelijker is. Een duikcomputer 

biedt real-time-informatie over de 

duik om deze goed te kunnen 
maken. 
 
De meeste duikers hebben een 

computer omdat het gewoon handig 

is. 

• Duikcomputers zijn veel preciezer 

dan tabellen. 

• Strenger instellen ter compensatie 

persoonlijke risicofactoren. 



J
e
 
d
u
i
k
c
o
m

p
u
t
e
r
 

v
e
r
k
e
n
n
e
n
 

22/12/2019 Duiker 1-sters-opleiding 5 

• Tijdens de duik 

• Aan de oppervlakte 

• Error mode 

• No fly 

• Instellingen 

• Persoonlijke 

• Hoogte 

• Aan de slag 



Je duikcomputer verkennen 
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Je duikcomputer verkennen 
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Duiken met de computer van iemand anders 
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Je computer is een persoonlijk instrument! 
Bij voorkeur je eigen duikcomputer 
Checks indien toch een geleende duikcomputer: 
• RTFM 
• Geheugen schoon: i.e. Vorige duik van je computer volledig stikstofvrij 
• Jij duikt de gehele duiktrip met dezelfde duikcomputer en laat hem door 

niemand anders tussendoor gebruiken. 
Voor een tweede duik geen geleende computer gebruiken! 
 

Tweedehands duikcomputer kopen? 
Je duikt dan mogelijk met een verouderd decompressiealgoritme 
De batterij is niet langer betrouwbaar 
De O-ringen zijn mogelijks verdroogd en poreus geworden 
 



Jij en je buddy 
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Buddy Awereness 
• Samen duiken: 

• andere fles, andere vuldruk, ander PLV, ervaring, ander 
duikpak, … 

• persoonlijke factoren 
• Blijf bij elkaar 
• Attentie, attentie  

• lamp in buddy’s vermoedelijk gezichtsveld; 
• niet je buddy’s ogen schijnen 

• Herkenning 
• Kleur van de fles, vinnen, duikpak, … 

• Positie 
• schouder aan schouder, armlengte naast je buddy 
• verlies lichtbundel van je buddy niet uit je zicht 
• wijs elkaar aan wat je tegenkomt 

• Afbreken 
• duikplan klopt niet meer 
• geen zin meer 
• stoppen mag altijd 

 



Wat zegt mijn duikcomputer? 



Wat moet ik doen? 

Rustig verder duiken. 

 

Zo snel mogelijk naar boven! 

 

Rustig opstijgen en duik 

beëindigen. 

 

Terug naar 19,8 meter. 



 

Rustig door gaan. 

 

Buddy waarschuwen en zo snel 

mogelijk opstijgen! 

 

Rustig opstijgen en duik afbreken. 

 

Stoppen met opstijgen en een 

veiligheidsstop maken. 

Mijn computer piept en ik zie dit, wat 

moet ik doen? 



 

Rustig verder duiken. 

 

Buddy waarschuwen, snel 

opstijgen en de duik beëindigen. 

 

Buddy seinen, opstijgen, 

veiligheidsstop maken, duik 

stoppen. 

 

Mijn buddy aangeven dat ik geen 

lucht meer heb! 

Mijn computer piept en laat dit zien, wat 

moet ik doen. 



 

Rustig mijn duik afmaken. 

 

Buddy waarschuwen en snel 

beschutting zoeken! 

 

Zakken naar een diepte tussen de 

3 en 6 meter en 5 minuten stoppen. 

 

5 minuten wachten en dan duik 

beëindigen. 

Mijn computer piept en ik zie dit, wat 

moet ik doen? 


