NELOS Infopublicaties

DUIKBREVETTEN

Kwalificatie Duikleiding
checklist / opleidingskaart
Naam en voornaam:
Wet-Wheels brevet/niveau:
Duikclub:
Stempel van de duikclub:
Naam en voornaam van de duikschoolleider:
Stempel en handtekening van de duikschoolleider:
Datum:

Specialty OW-navigatie behaald op datum:
Duikleidingen: datum, diverse locatie’s en buddy/buddies, opmerkingen:

Duikleiding

Datum/locatie/in_opleiding

Datum/locatie/geslaagd

WW_DL-1:

WW_DL-2:

WW_DL-3:
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Checklist van de topics en extra aandachtspunten bij de duikleidingen:
De kandidaat moet kunnen bewijzen dat hij effectief de kennis/kunde heeft om als
volwaardige duikleider van een 2*D-buddy te kunnen fungeren en goeie en veilige
duikleidingen te kunnen doen op diverse duikstekken en in diverse duikomstandigheden.
Als richtlijn hanteert men de criteria van de BL1-2-3 bij de valide duikers (zie de Infomap,
H.15) maar wel op het niveau van een volwaardige EN-14153-2 “autonomous diver”, dus
“meet and exceed” van de BL’s incl. correct gebruik van kompas e.a. navigatiemiddelen, en
correct gebruik/inzet van de OSB, en minstens 1 duikleiding in Zeeland.
Opgelet: ook gewone NELOS-instructeurs mogen deze proeven duikleiding afnemen, en hiervoor
ook het IDEAL-systeem gebruiken, indien ze vertrouwd zijn met de doelstellingen van deze
kwalificatie en proeven zoals beschreven in de bijhorende Memorie van Toelichting op de NELOS
wiki-site van de Commissie Duikers met een Handicap.

o Alle topics van de Specialty Onderwaternavigatie nog steeds onder de knie hebben.
o Degelijke voorafgaande voorbereiding en planning van de duik, zich vooraf gepast
documenteren over de duikstek en de duikomstandigheden en mogelijke beperkingen ifv
getijden, kennis van en desgevallend zelf opstellen van een veiligheidsplan voor de duik
en duikstek, enz.

o Vooraf planning/inschatting van het luchtverbruik en de nodige luchtvoorraad ifv het
duikplan en het normale luchtverbruik van alle buddies.

o Correcte en gepaste briefing voor de duik, incl. de kennismaking, afspraken ivm
eventuele beperkingen of wensen, kennis van de reglementen van de CDmH ivm
wie/wat/waar/hoe, veiligheid en veiligheidsplan, overlopen van de geplande duik aan de
hand van het klassieke 12-stappenplan, verificatie van de nodige hoeveelheid lucht voor
de geplande duik en afspraken ivm “turn pressure”, de nodige what-if’s overlopen enz.

o Correcte buddy-check voor de duik.
o Correct/voorbeeldig eigen gedrag onderwater (vb. voldoende afstand van de bodem,
geen stof maken, andere duikers niet hinderen, geen schade aan de fauna en flora enz.).

o Correcte “buddy awareness” onderwater incl. regelmatige en doeltreffende
communicatie.

o Debriefing, en desgevallend successieve duik plannen.
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