
D1.H6.Het duikplan 

CMAS/NOB/VVW-Duiken 
brevetopleiding 

1* Duiker / Open 
water opleiding 



Scharrelduiken 
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Als 1*-duiker leer je eenvoudige 

duiken – scharrelduiken – te 

plannen en uit te voeren. 

 Nooit dieper dan -20 meter 

 Altijd binnen de nultijden 



Een compleet duikplan voor jezelf 
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In dit hoofdstuk leer je: 

1. Plan je duikplan volgens een vast planmodel met 
5 punten; 

2. Je duikplan aanpassen i.f.v. jouw persoonlijke 
verzwarende factoren; 

3. LTD-controle (bewust van jullie luchtvoorraad); 

4. Wat je onder water beter niet kunt doen; 

5. Duikplan aanpassen aan actuele 
omgevingsfactoren aan de hand van Check de Stek. 



Een duikplan maken: plan je duik 
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De vijf vaste punten: 
• Bepaal je maximale duikdiepte (MDD); 
• Bepaal je maximale duiktijd (MDT); 
• Bepaal je route; 
• Bepaal je minimale flesdruk; 
• Bepaal je omkeerdruk. 



Een duikplan maken: plan je duik 
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1. De maximale duikdiepte (MDD): 
• In overleg met je buddy, maar nooit dieper dan -20m; 
• Buddy wil minder diep? Niet overhalen om dieper te 

duiken. 
2. De maximale duiktijd (MDT): 

• Afhankelijk van de diepte, luchtvoorraad, 
watertemperatuur en nultijd (NDL); 

• Niet noodzakelijk tot tegen de grens. 
 



Een duikplan maken: plan je duik 
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3. De route: 
• In overleg met je buddy; 
• Buddy wil minder diep? Niet overhalen om dieper te 

duiken. 
4. De minimale flesdruk 

• Einde duik: deze druk heb je nodig om op te stijgen, 
zonder je reserve aan te spreken. 

5. De omkeerdruk 
• Is de  druk waarmee je aan de terugweg begint. 
 



Een duikplan maken: plan je duik 
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* Je bepaalt je nultijd altijd met het instrument waarmee je ook de duik gaat maken 



Een duikplan maken: plan je duik 
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De grenzen van je duikplan (het speelveld) 

 Direct kunnen opstijgen naar de oppervlakte (geen grotduiken, 

niet onder het ijs, …); 
 Overal vrij kunnen uitstappen; 
 Je duikt niet in stromend water; 
 Je maakt geen nachtduiken; 
 Binnen de nultijden; 
Max. diepte = -20 meter (volgens behaalde dieptekwalificatie); 
Wil je verder? Eerst andere cursussen doorlopen. 



Luchtplan 
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1 = reserve (600 liter) * 

2 = druk nodig voor de opstijging tot a/d oppervlakte 

3 = druk nodig na omkeren 

4 = druk nodig tot het omkeren 

5 = beginflesdruk 

A = omkeerdruk 

B = minimale flesdruk (= 1+2) 

* 10 literfles = 60 bar; 12 of 15 literfles = 50 bar 



Omkeerdruk 

 

                                                                                        totale flesdruk – minimale flesdruk 
Omkeerdruk = minimale flesdruk + 
                                                                                                                      2 

Voorbeeld: 

Omkeerdruk = minimale flesdruk + (totale flesdruk – minimale flesdruk) / 2 

Omkeerdruk = ((50 (reserve) + 20 (opstijging)) bar + (220 bar – 70 bar) / 2 

Omkeerdruk = 70 bar + (150 bar) / 2 

Omkeerdruk = 70 bar + 75 bar 

Omkeerdruk = 145 bar 
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De duikplaats 
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Wat je in werkelijkheid gaat 

zien, wordt bepaald door: 

• Wanneer de omkeerdruk 

bereikt is 

• Wanneer de minimale 

flesdruk bereikt is 



Persoonlijke verzwarende factoren 
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• Belangrijkste Persoonlijke risicofactoren: 

 leeftijd 

 gezondheid / algemene conditie 

 roken 

 alcohol 

 drugs 

 Medicijngebruik 

 

• Onder buddy’s: strengste toepassen 

 

• Recente duiken: buddy? kortste O.I., hoogste HF? Gisteren nog 

gedoken? 1 of 2 keer? 



Persoonlijke verzwarende factoren 
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• Duikbrevet en duikervaring 

• Maak een duikplan dat bij jouw niveau past 

• Je persoonlijk luchtverbruik (PLV) 

• Nog niet bepaald  25 liter / minuut 

• Je duikpak (en dat van je buddy) 

• Nat- of droogpak: natpak is de beperking 



Je duikplan in actie: de LTD-controle 
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• Het duikplan in actie! 

• Dezelfde duik als scharrelduik 

• Dezelfde duik, maar dan anders 

• Check regelmatig je meters: LTD-controle 

• Eén volle fles, twee duiken. Wat is het verschil? 



Wat je beter niet kunt doen tijdens je duik 
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• Jojo-duiken 

 

 

• Korte oppervlakte-intervallen 

 

 

Teveel herhalingsduiken 



Check de Stek: je duikplan aanpassen 

aan de omstandigheden hier en nu 
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VVW-Duiken-visie op veiligheid 

• Risico: ongeval 

• Risico: activiteiten van andere watergebruikers 

• Risico: weersomstandigheden die de duik beïnvloeden 

• Risico: stroming, golven en andere factoren m.b.t. het water 

• Risico: onbekendheid met de duikstek 

• Risico: vermiste duiker 

• Risico: moeilijkheden bij in en uit het water gaan 



Check de Stek: je duikplan aanpassen 

aan de omstandigheden hier en nu 
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VVW-Duiken-visie op veiligheid (vervolg) 

• Reddingsoefeningen vooraf bekend maken 

• Onbekende duikstekken ontdekken 

 Informeer je 

Lokale wetgeving 

 Informeer je 

Ben je eigenlijk verzekerd als je op duikvakantie gaat? 

 Lees de polis 


