
Checklist benodigd duikmaterieel buitenduiken

Duikmaterieel

 Duikbril
 Anti damp duikbril (eventueel)
 Tuba (snorkel)
 Openwater palmen (openwater vinnen)
 Loodgordel met voldoende lood afhankelijk van de lichaamsbouw en uitrusting in gebruik.
 Duikfles met 2 kranen die vol is (voor de duikleider verplicht, buddy zijn 2 kranen aangeraden,

ijsduiken iedereen verplicht)
 Ponny bottle (stage) met ontspanner, manometer en afwerpbaar bevestigingsysteem
 Duikjacket (trimvest)
 Ontspanner (1e eerste en 2e trap) Ontspanner met manometer en inflatorslang voor de jacket
 Reserve Ontspanner (octopus genoemd, liefst een 1e eerste en 2e trap, soms verplicht)
 Duikpak
 Duikkap (indien niet vast aan het duikpak)
 Duikbotjes
 Duikhandschoenen
 Kniebeschermers
 Duikmes (scherp en met zaagkant)
 2e duikmes (verplicht op de Noordzee)
 Duiklamp (volledig opgeladen en verplicht per duiker bij nacht en ijsduiken)
 Kompas
 Duikcomputer
 Backup decompressiemiddel (moet adequaat en compatibel zijn)
 Dieptemeter
 Duikuurwerk
 Onderwater leitje voor bail out planning met potloodje (beter is duke tape met alcohol stift)
 OSB (Duikleider verplicht, buddy aangeraden, Noordzee iedereen verplicht)
 Buddyline (aangeraden bij slechte zichtbaarheid)
 Reel (haspel)
 NITROX analyser
 Kleefband om de duikflessen te markeren
 Onuitwisbare stift om op de kleefband te schrijven

Droogpakduikers

 Droogpak
 Kap droogpak
 Geschikt onderpak
 Sokken
 Extra inflatorslang voor het droogpak
 Enkellood
 Losse botjes (indien deze niet in het pak zijn voorzien)
 Droog handschoenen
 Onder handschoenen
 Niet reactieve talkpoeder of crème voor de seals
 Niet reactieve was of teflonolie voor de rits van het droogpak
 Reserve droge kledij
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Veiligheidsmaterieel

 Zuurstoffles die vol is met masker of ontspanner (bij extreme duiken 1 per duiker met een
autonomie van 1 uur of meer verplicht)

 EHBO koffer
 Voldoende drinkwater
 Deken of warmtefolie
 Aan en afmeld duiklijst (buddy’s, uur in/uit, geplande en gedane diepte/duikduur, mengsel, enz)
 GSM of ander communicatiemiddel in geval van nood
 Lijstje met noodtelefoonnummers, ziekenhuizen en hyperbare centra
 Veiligheidskoord om veiliger in en uit het water gaan
 Reserve gemonteerde volle duikfles met 2 ontspanners
 Veiligheidsplan

Reserve materieel

 Reserve O-ringen (liefst NITROX geschikt)
 Reserve bandje palmen
 Reserve duikbril
 Enkele sleutels, 8 kanten en schroevendraaiers die passen op het eigen materieel
 Enkele spanstrips

Veiligheidsmedewerkers

 Kantveiligheid wie: …….………………….……. Tel: ……………………….
 Veiligheidsduikers wie: ……..………………………. Tel: ……………………….
 Veiligheidsboot wie: ……..………………………. Tel: ……………………….

Administratie

 Duik brevettenkaart
 Duik verzekeringskaart
 Duiklogboek
 Duik proevenkaart
 Duikvergunning indien nodig
 Duikplanning
 Veiligheidsplan
 Lijst telefoonnummers noodnummers, hospitalen, hyperbare centra, havenkapitein, politie, …
 Zoek de echte straatnaam op i.p.v. enkel de duikplaatsnaam. Straat en plaats: ……..……..........

Kledij e.a. persoonlijk gebruikt materieel

 Waterdichte duikzak of waterdichte duikbak
 Zwembroek, badpak
 Jerry can met 5 à 10 liter water
 Handdoek
 Waterbestendig vloermatje om op de grond te leggen zodat je materieel en jezelf proper blijven
 Autosleutel die tegen zout water kan en een waterdichte sleutel duikpocket zak
 Voldoende drinkwater
 WC papier
 Medicatie tegen zeeziekte
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Zomer

 Trui met windstopper (aan zee of water kan het beduidend kouder zijn)
 Regenkledij of paraplu
 Zonnecrème
 Zonneparaplu
 Stoeltjes

Winter of koude perioden (opgelet op de Noordzee kan het in de zomer meer dan 10°C
kouder zijn dan in Deurne - Antwerpen)

 Duik sinusband of airoskin onderkapje
 Muts
 Sjaal
 Handschoenen
 Boddy warmer
 Warme jas met windstopper
 Regenkledij of paraplu
 Verwarmingselementen
 Warme niet alcoholhoudende drank

Ander openwater materieel te voorzien

 Bord
 Schets duikplaats
 Boek over de duikplaats
 Boek biologie over desbetreffende duikwateren
 Uitwisbare whitebord stiften
 Bordwisser
 CPR pop An
 Onderlaken om de CPR pop An zuiver te houden
 Ontsmetting en reinigingsmiddel CPR pop An
 Zuurstoffles met beademingsinrichting
 Tafel
 Stoelen
 Tentje
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