
• Juiste afstelling
• Fles zit vast
• Werking van de inflator en ontluchter checken
• Gedeeltelijk opgeblazen voor het water ingaan (indien van toepassing)
• Oppervlaktesignaleringsmiddelen zitten vast of in een zak
• De buddy's weten hoe ze elkaars trimvest moeten bedienen

Vlugge: Vest

Leerlingen: Lood
• Juiste hoeveelheid (latere bevestiging/check in het water)
• Verdeeld voor een goed balans
• Snelsluiting(en) vast en werkend
• Af te gooien lood makkelijk met de hand bereikbaar
• Met één enkele snelle beweging voldoende 

drijfvermogen
• De buddy's weten hoe ze elkaars lood moeten afwerpen

Schieten: Sluitingen
• Alle sluitingen zitten vast, zijn correct afgesteld 

en werken naar behoren — controleer opnieuw 
het trimvest en de snelsluitingen van het 
gewichtsysteem

• De buddy’s weten hoe elkaars sluitingen werken

Lekker: Lucht
• Fleskraan volledig open (buddy’s bevestigen dit)
• De buddy’s checken bij elkaar de hoeveelheid 

ademgas en reserve
• Aansluiting en werking van de inflator van het 

trimvest/droogpak opnieuw checken
• Uit de hoofdautomaat en de alternatieve 

luchtvoorziening ademen
• Alternatieve luchtvoorziening goed bevestigd voor 

de borstkas
• De buddy’s weten van elkaar waar de alternatieve 

luchtvoorziening is en hoe deze werkt

Op: Oké?
• Controleer op verkeerd bevestigde/ontbrekende/slecht  

afgestelde/beschadigde uitrusting, beknelde slangen, enz.
• Controleer de werking en instellingen van de duikcomputer 

(EANx%, lucht) 
• Neem communicatie/handsignalen door (indien nodig)
• Het buddyteam heeft als primair duikdoel om veilig terug te keren 

—  dit heeft voorrang op alle andere overwegingen
• Buddy's gaan ermee akkoord dat elke duiker de duik kan 

beëindigen op elk tijdstip om welke reden dan ook

Vlugge Leerlingen Schieten Lekker Op
BUDDYCHECK

VEST LOOD SLUITINGEN LUCHT OKÉ?

De buddycheck duurt slechts 1 tot 2 minuten. Hierdoor heb je wel minder kans op gedoe, 
een duik die in het water valt of een incident. Check als buddyteam elkaar visueel en 
verbaal vóór elke duik:
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