
BRANDWEERTRAINING
STROOMDUIKEN

WANNEER DUIK JE EIGENLIJK NIET OP STROMING? 
Duiken in stroming op rivieren en in een Delta P zone vereist vaardigheden die regelmatig
getraind en geoefend moeten worden. Het brengt andere aandachtspunten en
aanvullende risico’s met zich mee dan duiken in stilstaand water. Specifiek hiervoor is de
inzetprocedure stroomduiken ontwikkeld. Stroming en Delta P omstandigheden zijn
echter niet altijd voorhanden.
 
In de Brandweertraining Stroomduiken is de stroming op de trainingslocatie traploos
regelbaar. Als duikteam train je meerdere scenario’s. Is de situatie op enig moment niet
werkbaar of buiten de comfortzone? Dan schakelen we de stroming uit of verlagen we
deze naar een werkbaar niveau. De duikers en de duikploeg leren zo omgaan met de
verhoogde risico’s én leren onder druk de juiste beslissingen nemen onder beheersbare
en verantwoorde omstandigheden. 
 

INSCHRIJVEN

Interesse in de training of een
training op maat bespreken? 

Mail naar info@bc-opleidingen.nl 
Of bel 0228-722 420 

TRAINING

Brandweerduikers
Duikploegleiders Brandweer

Het duikteam oefent verschillende
scenario’s en kiest de snelste en veiligste
aanpak. De training bestaat uit theorie en
praktijkscenario's. Bij verschillende
stroomsnelheden worden duikoperaties
op de rivier of in een Delta P zone
geënsceneerd en uitgelegd op basis van
de inzetprocedure Stroomduiken. Dankzij
de intensieve begeleiding en coaching
van de instructeurs herkennen de duikers
hun eigen grenzen én die van het
duikteam en leren daarnaar te handelen. 

De training is gericht op:

 

PROGRAMMA

Benaderen van een voertuig te water
in stromend water. 
Evenwijdig en haaks op de stroming.
Zoekpatronen op stroming.
Werkmethoden aanpassen aan
stroomsterkte. 
Invloed van de getijde op de
afwegingen. 
Inzet veiligheidsduiker. 

Inzet brandweerduikers tijdens de
training bij stroomsnelheden van 
0,5 m/s tot 1,0 m/s:
 

PRAKTISCHE
INFORMATIE

Duur van de training: 1 dag 
Deelnemers: 4 tot 6 
Kosten: €885,- ex. BTW
p.p. 
Inclusief lunch 
Bewijs van deelname 
Aftekening in het
duiklogboek

Vakbekwaamheid

TRAININGS DAGEN

17 mei 2021 
18 mei 2021
19 mei 2021
20 mei 2021
21 mei 2021
14 juni 2021
15 juni 2021
16 juni 2021
17 juni 2021
18 juni 2021

Kijk voor meer info op
www.bc-opleidingen.nl


