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Introductie

IJsduiken is, zolang het zorgvuldig en met inachtneming van alle veiligheidsvoorzorgen gedaan wordt, 
een zekere vorm van duiksport die het voor een duiker mogelijk maakt fascinerende duiken te maken.

Duiken onder het ijs mogen nooit gemaakt worden zonder dat de passende veiligheidsvoorzorgen 
gerespecteerd worden en zonder over de nodige veiligheidsuitrusting te beschikken. Ook wanneer het 
ijs dun is en zelfs bij een slechts deels bevroren ijsoppervlak moet zorgvuldig gehandeld worden. Dit is 
noodzakelijk omdat ook een dunne ijslaag van onder vrijwel niet door te breken is. 

Dit boek is geschreven om in verbinding met een ijsduikcursus gebruikt te worden, maar ook de 
geïnteresseerde leek en ervaren ijsduikers kunnen in dit boek een breder inzicht in het „avontuur 
ijsduiken“ krijgen en profiteren van de vele tips en suggesties om deze bij toekomstige ijsduiken te 
gebruiken. Een boek kan je uitsluitend van achtergrondkennis over het ijsduiken voorzien. De 
praktische vaardigheden, zoals de omgang met veiligheidsuitrusting, het lijnenmanagement en de 
procedures voor noodgevallen, kunnen alleen in een ijsduikcursus geleerd.

Ga nooit onder het ijs zonder de passende veiligheidsuitrusting en zonder de betreffende opleiding 
afgesloten te hebben. Ga met betrekking tot de veiligheidsvoorzorgen en veiligheidsuitrusting voor een 
ijsduik nooit een compromis aan.

Pascal Herrmann
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Het ijs en de bijt
Het duiken onder het ijs is zeer bijzonder. De gedachte om onder het ijs te duiken is voor veel duikers 
fascinerend en dat gevoel is terecht. IJsduiken biedt een duiker de mogelijkheid een wereld binnen te 
gaan die hij nog nooit van te voren heeft bezocht en is „puur avontuur“.

De behoefte aan het „avontuur van het ijsduiken“ is echter bij lange na niet de enige reden om onder het 
ijs te duiken. Een verdere reden bestaat in de spectaculaire indrukken die het ijsduiken te bieden heeft. 
Fantastische structuren onder het is, als kwik tegen het ijsoppervlak glijdende luchtbellen of het 
mythische lichtspel van de zonnestralen in de omgeving van het gat in het ijs laten het hart van iedere 
onderwaterfotograaf sneller slaan – en dat over het algemeen bij een zicht dat beter is dan in alle 
andere jaargetijden.

Veel duikers willen het liefste het gehele jaar zonder onderbreking hun hobby beoefenen. Wanneer het 
water in hun woonomgeving echter in de winter bevroren is, dan is de enige mogelijkheid om dit 
mogelijk te maken de deelname aan ijsduikactiviteiten.
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Het ijs

IJs is bevroren water. IJs heeft en lager soortelijk gewicht dan vloeibaar water, en is dus lichter 
waardoor het ijs op het water drijft. Alle ijs is echter niet gelijk, net zoals er verschillen zijn tussen 
sneeuw. De soort en de toestand van het ijs heeft een directe invloed op het beleven van de 
onderwaterwereld en op de veiligheid van de duik.

Wanneer in de winter de temperaturen dalen en wanneer het langere tijd koud blijft, dan daalt de 
watertemperatuur op 0 tot 4 graden Celsius. Wanneer deze temperatuur bereikt is zal het eerste ijs zich 
op het wateroppervlak vormen. Meestal gaat het in dit geval om het zogenaamde zwarte ijs. Zwart ijs is 
bekend om een eenmalige schoonheid. Het is een met glas vergelijkbaar doorzichtig en soms een zeer 
dik ijsoppervlak waar weinig luchtbellen in zitten. Het is vrij van tussenlagen en ingevroren sneeuw. 
Omdat het zonlicht zonder beperkingen door het ijsoppervlak dringen kan en door het onderliggende 
water geabsorbeerd wordt ziet het ijsoppervlak er van boven zwart uit. Duiken onder zwart ijs zijn 
bekend om een grote helderheid en ademberovende lichteffecten.

Deze eerste ijslaag blijft niet altijd in stand. Wanneer de temperatuur 
stijgt, kan dit tot gevolg hebben dat het ijs smelt of breekt. Ook 
veranderingen in de waterstand, spanningen in het ijs en het gewicht 
van de sneeuw die zich op het de ijsplaat ophoopt kunnen tot gevolg 
hebben dat het ijsoppervlak breekt. Dat daardoor ontstane gebroken ijs 
wordt door het omhoog komende water overspoeld en het daardoor op 
het ijs gekomen water zal bij een daling van de temperatuur opnieuw 
bevriezen. Hierdoor kunnen in het ijs luchtbellen of sneeuw ingevroren 
worden. Het ijs zal daardoor meer licht reflecteren en het ijs krijgt een 
witte of enigszins blauwe kleur. Zoveel te dikker een ijslaag met 
ingevroren lucht en ijs is, zoveel te donkerder zal het tijdens een duik 
onder het ijs zijn.

Het nu ontstane breukijs kan weer voldoende draagkracht ontwikkelen, 
maar bij zo’n ijslaag is voorzichtigheid bij het begaan geboden, omdat de 
dikte en dus de draagkracht van het ijs op verschillende plaatsen sterk 
kan verschillen.

Breukijs dient in de regel gemeden te worden omdat het problemen bij het uit het gat in het ijs klimmen 
met zich meebrengt. Dit kan het noodzakelijk maken een duiker te redden wanneer deze bij pogingen 
op het ijs te klimmen telkens weer door het ijs breekt.

IJs kan meerdere meters dik zijn en uit meerdere 
lagen bestaan. Vaak bevinden zich tussen meerdere 
compacte lagen, lagen die uit natte sneeuw bestaan. 
Dit maakt het moeilijker om een gat in het ijs te 
maken. 

Het ijs aan de onderkant van het ijsoppervlak is vaak 
in ongewone vormen en structuren bevroren. Tijdens 
het ontstaan van het ijs kunnen door wind en golven 
ijsplaten over elkaar schuiven. Op deze manier 
ontstaan adembenemend mooie ijsformaties die in het 
licht van de zon of het licht van een duiklamp een 
fascinerend lichtspel laten zien. De duikers moeten echter wel oppassen dat hen lijnen niet achter deze 
ijsformaties blijven hangen.
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Stenen die op het ijs liggen of in het ijs ingevroren zijn nemen de 
warmte van de zon op. Het ijs in de directe omgeving van de steen 
zal daardoor smelten, waardoor kleine gaten in het ijsoppervlak 
ontstaan. Ook water uit een warmwaterbron onder het ijs laat 
sporen achter op het ijsoppervlak. Het water stijgt naar de 
oppervlakte en smelt het ijs op een klein oppervlak. Het gebeurd 
vaak dat de luchtbellen die duikers uitademen zich in zulke gaten 
verzamelen en wanneer een gat ontstaan is worden op zulke 
plaatsen de luchtbellen van de duikers „opgeslokt“.

Het duiken onder pakijs is ook avontuurlijk. Pakijs is in de zee de meest voorkomende ijssoort. Het 
bestaat uit ijsschotsen die door de wind, golven, stromingen en het bootverkeer over elkaar geschoven 
worden. Het is geen uitzondering dat pakijs een dikte van 3 tot 6 meter bereikt.

Het duiken onder ijsschotsen of onder los pakijs is echter niet ongevaarlijk. IJsschotsen kunnen binnen 
enkele minuten door wind of golven over elkaar geschoven worden en zo het gat blokkeren waardoor 
de duiker onder het ijs gegaan is. Het kan zelfs gebeuren dat ijsschotsen van de ene kant van een meer 
in korte tijd naar de andere kant drijven en het zo onmogelijk maken voor de duiker om onder het ijs 
vandaan te komen. IJsschotsen zijn erg zwaar en ze kunnen niet eenvoudig door reddingsduikers of 
helpers aan de oppervlakte aan de kant geschoven worden om de duikers onder het ijs te bevrijden.

Wanneer in de buurt van ijsschotsen gedoken wordt moet je dus zeer voorzichtig te werk gaan. De 
helper aan de oppervlakte moet de ijsschotsen, de wind en de golven doorlopend observeren en de 
duiker een teken geven om terug te keren wanneer veranderingen in golfslag, stroming of windrichting 
opgemerkt worden – dit kan bijvoorbeeld gedaan worden door de duikers met behulp van de 
veiligheidslijn naar de plaats van te water gaan terug te trekken. De duikers dienen niet te diep onder 
het ijs te gaan. Op die manier kunnen ze ook zelf veranderingen in de waterbeweging dicht bij de 
oppervlakte herkennen.

Om veilig op het ijs te kunnen gaan en het ijsduiken via een gat midden op het ijs mogelijk te maken 
moet het ijs voldoende draagkracht en dus een minimum dikte hebben. Het ijsoppervlak moet sterk 
genoeg zijn om de duikers met hun volledige uitrusting te dragen. Een duiker met volledige uitrusting 
weegt al snel meer dan 100 kilo. De algemene regel is dat je pas dan op het ijsoppervlak gaat wanneer 
het door de betreffende instanties vrijgegeven is. Dit wordt meestal dan gedaan wanneer het ijs 
tenminste 20 centimeter dik is.

Afhankelijk van de samenstelling van het ijs kan een laag van 8 centimeter voldoende sterk zijn om een 
enkele persoon te dragen. Het ijsduiken is echter bij een zo geringe ijsdikte niet aan te bevelen omdat 
de draagkracht van het ijs niet voldoende is om een groep duikers te dragen. 
In de regel kan ijs van 13 centimeter dikte meerdere personen dragen. Bij 
die dikte is het ijsduiken mogelijk wanneer de duikplaats niet door de 
warmte van de zon begint te smelten en wanneer de duikers de belasting op 
het ijs in de omgeving van het gat tot een minimum beperken (de uitrusting 
over een groter oppervlak verdelen). Een solide ijsoppervlak van 15 tot 20 
centimeter dikte is het minimum om zonder extra voorzichtigheid op een 
veilige manier ijsduiken te organiseren. Wanneer het ijs een dikte van 30 
centimeter heeft, is het over het algemeen sterk genoeg om een auto te 
dragen.

In ieder geval moet de draagkracht van het ijs op de gekozen duikplaats 
door een duiker gecontroleerd worden. De duiker gaat in dat geval op het ijs 
en is met een lijn verbonden. De duiker dient dan wel een duikpak te dragen 
(bij voorkeur een droogpak met onderkleding) om tegen de kou beschermd 
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te zijn wanneer hij tijdens het controleren van het ijs onverhoopt door het ijs zakt. Het spreekt voor 
zich dat de duiker tijdens de controle van het ijs geen loodgordel draagt. Het touw wordt om het 
lichaam van de duiker gebonden voordat deze zich op het ijs begeeft. De lijn wordt door helpers aan 
land vastgehouden die daardoor in staat zijn de duiker weer in veiligheid te trekken wanneer het ijs te 
zwak blijkt. Als extra voorzorg kan de duiker overwegen een gedeeltelijk gevuld jacket aan te trekken.

Het ijsoppervlak is over het algemeen niet overal 
even dik. Bronnen met warm water kunnen tot 
gevolg hebben dat het ijs op bepaalde plaatsen 
dunner is dan op andere. Ook stromend water –
bijvoorbeeld in de buurt waar een rivier in een 
meer stroomt – kunnen de dikte van het ijs 
beduidend beperken. IJs in de buurt van pijlers 
of andere constructies is in de regel dunner dan 
het overige ijsoppervlak. 

Blijf dus bij de keuze van de duikplaats en voor 
de weg van de oever naar het gat in het ijs uit de 

buurt van plaatsen waar stromend water vermoed kan worden of waar pijlers of andere voorwerpen 
door het ijs steken. Ook na een controle van de draagkracht van het ijs dien je passende 
reddingsuitrusting bij de hand te hebben voor het geval dat er toch iemand door het ijs zakt. Ladders en 
touwen kunnen goede diensten bewijzen. Wanneer niets beters beschikbaar is kunnen ook een jas, een 
spijkerbroek of een duikpak van dienst zijn. Je kunt dan plat op het ijs liggend de persoon naderen en 
met behulp van de beschikbare hulpmiddelen uit het ijs trekken.

Wanneer je zelf door het ijs zakt, dan dien je direct de armen uit te spreiden om te voorkomen dat je 
onder het ijs terecht komt. De beste plaats om weer op het ijs te klimmen is de richting waar je vandaan 
gekomen bent, omdat daar het ijs is waarvan je weet dat het sterk genoeg was om je te dragen. Schuif je 
voorzichtig op het ijs en sta dan niet op, maar schuif op je buik verder in de richting waaruit je gekomen 
bent. Wanneer het ijs je niet dragen kan, sla het ijs dan met je ellebogen en vuisten kapot om zo bij 
dikker ijs te komen. 

Je kunt voorkomen door het ijs te zakken door alleen over gecontroleerd ijs te lopen – de paden waar de 
sterkte van het ijs gecontroleerd is. Denk eraan dat de draagkracht van het ijs in het bijzonder op 
warme en zonnige dagen veranderen kan.

Meestal is het ijs in de buurt van de oever dunner dan midden op een meer – behalve wanneer er 
stromingen of een warm water bron zijn. Wanneer het ijs bij de oever sterk genoeg is, dan is in de regel 
het ijs op het midden van het meer ook sterk genoeg.

Ten slotte is er nog iets dat je over ijs dient te weten: dun ijs is van boven gemakkelijk te breken. Vaak is 
het voldoende om er met je voet op te stampen om zelfs centimeter dik ijs door te breken. Van onder 
ziet dit er echter anders uit – ijs van slechts enkele millimeters dik kan van onder niet doorbroken 
worden. Dit komt door het water dat aan de onderkant met het ijs in contact staat. Het water moet met 
het ijs mee bewegen omdat het contact tussen water en ijs intact blijft. Om te kunnen breken zou het ijs 
gedeeltelijk omhoog moeten en om dat mogelijk te maken zou je ook het onderliggende water mee 
moeten tillen. Zelfs bij geringe waterdiepte is het gewicht dat daarvoor opgetild moet worden al gauw 
een paar ton – iets wat dus voor een duiker onder het ijs onmogelijk is.

Wanneer je denkt dat je met je duikmes een gat in het ijs kunt maken, dan zal ook dat waarschijnlijk op 
een teleurstelling uitlopen. Ook met een mes zul je niet in staat zijn om in een relatief korte tijd een gat 
in het ijs te bewerken dat groot genoeg is om onder het ijs vandaan te komen. Wat eventueel kan lukken 
is een gat boren waardoor een snorkel gestoken kan worden waardoor je zou kunnen ademen, maar 
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ook dan is de kans op een redding beperkt. Ten eerste zou iemand je snorkel moeten opmerken en 
aansluitend zou die persoon dan nog een gat in het ijs moeten maken. In 
de tijd die daarvoor nodig is, is de kans groot dat je door onderkoeling 
het bewustzijn verliest en dus zult verdrinken. 

Het is dus essentieel om altijd de veiligheidsvoorzorgen voor het 
ijsduiken op te volgen. Duik altijd met een veiligheidslijn, zorg voor 
communicatie met de oppervlakte door middel van lijnsignalen en 
begin een ijsduik altijd met een volle duikfles. Deze regels zijn geldig 
voor alle duiken onder ijs – ook wanneer je bij een duik vanaf de kant 
onder een zeer dunne ijslaag duikt, of wanneer een meer slechts voor 
een deel bevroren is. Dezelfde regels blijven ook van kracht voor een 
meer waarop ijsschotsen drijven – zelfs wanneer deze naar jou 
inschatting ver van de kant weg zijn.

De keuze van de duikplaats

Bij de keuze van een duikplaats dien je je steeds van de 
gevaren van het ijsduiken en de criteria voor het 
kiezen van een duikplaats bewust te zijn. Brokkelig ijs 
en ijsschotsen dienen om veiligheidsredenen gemeden 
te worden. Het beste geschikt is een plaats met een 
solide en ononderbroken ijsoppervlak waarvan de 
draagkracht van te voren gecontroleerd is en waar de 
ijsdikte tenminste 20 centimeter bedraagt.

Het is een voordeel wanneer je de duikplaats waar je 
wilt gaan ijsduiken al kent. Hierdoor weet je dat de 
duikdiepte op de gekozen plaats passend is en dat de 
duikplaats ver verwijderd is van eventuele 
hindernissen zoals boomstronken, waarin een 
veiligheidslijn eventueel verstrikt zou kunnen raken.

Bij het ijsduiken blijf je over het algemeen dicht onder 
het ijs, maar het gat dient toch niet te dicht bij de kant 
gemaakt te worden. In de buurt van de kant is de 
waterdiepte te gering en tijdens het te water gaan en 
het water verlaten zou daardoor te veel sediment 
opwarrelen, waardoor het zicht zou verslechteren. Het 
gat moet daarom op voldoende afstand van de kant 
gemaakt te worden, waar de waterdiepte ongeveer 6 
meter is.

Zoals voorheen aangegeven dien je ook plaatsen uit de weg te gaan waar je stromend water vermoed, of 
waar pijlers of andere voorwerpen door het ijsoppervlak steken. Op dit soort plaatsen is het ijs over het 
algemeen dunner en dus minder draagkrachtig.

Bij de keuze van een duikplaats dien je ook meteorologische factoren in overweging te nemen. Kies een 
duikplaats in een gebied waarvoor een gunstig weerbericht gegeven is. Wolken en sneeuw kunnen het 
zicht onder het ijs (de helderheid) beperken. Ook bijzonder koude gebieden dien je uit de weg te gaan 
omdat met toenemende kou het risico van uitrustingsproblemen toeneemt en ook het gevaar van 
onderkoeling en bevriezingen groter wordt. Bij lage temperaturen kunnen duikpakken en andere 
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uitrustingsdelen aan het ijs vast vriezen en daardoor de 
duikactiviteiten vrijwel onmogelijk maken. Het is 
daarom aan te bevelen om voor het ijsduiken een 
minimum luchttemperatuur van -12 graden Celsius aan 
te houden. Bij wind is het aan te bevelen -4 graden 
Celsius als minimum temperatuur aan te houden omdat 
sterke wind de kans op bevriezing en onderkoeling 
doet toenemen.

Denk ook aan de inval van zonlicht en denk er bij 
ijsduikactiviteiten aan dat de zon vroeg onder gaat. 
Eindig de duik vroeg genoeg om zeker te stellen dat je 
ook voor het opruimen nog voldoende zonlicht hebt.

De bijt

Het gat in het ijs (de bijt) moet groot genoeg zijn om een 
buddyteam voldoende plaats te geven om te water te gaan 
en het water te verlaten. De kanten dienen daarvoor 
ongeveer 2 meter lang te zijn. Het is aan te bevelen om de 
vorm van het gat op het ijs te markeren alvorens met het 
sneeuwruimen en het hakken van het gat te beginnen. 
Denk eraan een plaats te kiezen waar het water ongeveer 6 
meter diep is.

Het is de gewoonte om het gat in het ijs in de vorm van een 
vierkant of een driehoek te hakken. Het is in principe 
mogelijk om een rond gat te hakken, maar dit maakt het 
moeilijk om uit het gat te klimmen, wat bij een driehoek of 
vierkant veel gemakkelijker is.

Het voordeel van een driehoek is het gemak om uit het gat 
te klimmen. De scherpe hoeken van de driehoek staan de 
duiker toe zich op twee kanten in een hoek te steunen en 
zich zo omhoog en uit het gat te drukken.

Een vierkant gat heeft het voordeel dat de duikers in het 
gat voldoende plaats hebben. Om het bij een vierkant gat 
gemakkelijker te maken uit het gat te klimmen kan een 
platvorm gemaakt worden door voor een deel alleen de 
bovenste ijslaag te verwijderen. De duikers kunnen dan zonder moeite op het platvorm zwemmen om 

daar hun duikset uit te doen alvorens het gat te verlaten.

Om een gat in het ijs te maken zijn speciale gereedschappen 
nodig, welke in een later hoofdstuk behandeld worden. 
Wanneer je de ijsplaat uit het gat wilt tillen, dan moet deze als 
eerste met het beschikbare gereedschappen in stukken gehakt 
worden, omdat de plaat te zwaar is om in één stuk uit het gat 
getild te worden. Soms wordt de plaat ook gewoon met 
stokken of andere hulpmiddelen onder het ijs geschoven, waar 
de plaat tot het einde van de duikactiviteiten blijft liggen. De 
duikers moeten dan wel oppassen dat de veiligheidslijn niet 
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achter de ijsplaat blijft steken. Wanneer het ijsoppervlak scheef is, dan kan de onder het ijs geschoven 
plaat gaan schuiven. De plaat kan daardoor in het gat terug schuiven en het gat blokkeren. De veilige 
methode is de plaat uit het gat te tillen. 

Wanneer het bij een dikke plaat 
noodzakelijk is deze onder het ijs te 
schuiven, dan is het verstandig deze in 
stukken te delen. Wanneer één van de 
stukken in het gat terug schuift, dan blijft 
er toch plaats voor de duikers om het 
water te verlaten.

Wanneer er sneeuw op het ijs ligt, dan 
dien je met een sneeuwschuiver een 
patroon in de sneeuw te maken (wegen). 
Hierdoor komt zonlicht onder het ijs. Het 
is aan te bevelen twee cirkels op 15 en op 

30 meter vrij te maken met meerdere 
verbindingslijnen naar het gat. Ook het 
gebied rondom het gat moet sneeuwvrij 
gemaakt worden. Het daardoor ontstane 
lichtspel maakt ijsduiken interessanter en 
helderder. Het extra licht dat door het 
patroon onder het ijs komt maakt het ook 
gemakkelijker om te navigeren, vooral 
wanneer de verbindingslijnen van pijlen 
voorzien worden en de afwisselende 
plaatsen waar veel en weinig licht door het 
ijsoppervlak komt geeft de ijsduik een 
interessante en aangename atmosfeer.

Het water dat bij het te water gaan en het 
water verlaten op het ijs rond het gat 
terecht komt veroorzaakt een spiegelglad 
ijsoppervlak. Om ongevallen door mensen die uitglijden te voorkomen dienen de randen rondom het 

gat regelmatig met sneeuw of zand bestrooid te worden. Daarnaast 
dient een ieder die in de omgeving van het gat komt een duikpak te 
dragen (maar geen loodgordel) om voldoende tegen de kou beschermd 
te zijn als ze per ongeluk in het gat terecht komen.

Na het afronden van de duikactiviteiten moet het gat in het ijs weer 
gesloten worden. Dit kan gedaan worden door het uitgehakte ijs weer 
in het gat te leggen en dit met sneeuw te bestrooien. Wanneer de plaat 
onder het ijs geschoven is, dan kan deze met een haak weer terug 
getrokken worden – wanneer de plaat tenminste niet vastgevroren is. 
Wanneer het niet meer mogelijk is de plaat in het gat terug te brengen, 
dan dient het gat met sneeuw gevuld te worden om de ijsvorming te 
versnellen. 

Daarnaast moet het gat na de duik in ieder geval gemarkeerd worden 
om te voorkomen dat een vreemde ongeïnformeerd over het nog niet 
helemaal dichtgevroren gat loopt en door het ijs zakt. 
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Hiervoor kun je op enige afstand van het gat houten palen in het ijs plaatsen en daaraan band 
bevestigen om het gat te markeren. In sommige landen wordt een wak (een wak is natuurlijk en een bijt 
is door mensen gemaakt) gemarkeerd door er takken van bomen in te steken. Wanneer in de omgeving 
van je ijsduik zulke gewoonten bestaan, volg dan deze plaatselijke regels, omdat je anders aansprakelijk 
bent voor eventuele ongevallen.

Voor het geval dat het contact met de veiligheidslijn verloren gaat of dat de lijn in het water valt en de 
duikers de weg naar het gat niet meer vinden, kunnen naast het gat voor de duik nog veiligheidsgaten 
gemaakt worden. De veiligheidsgaten dienen op plaatsen gemaakt te worden die door de duikers 
gemakkelijk te vinden zijn. 

Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden door veiligheidsgaten bij de oever te hakken, links en rechts van 
het gat voor de duik. Wanneer de gaten verder dan de maximum radius van de duik van het primaire 
gat verwijderd zijn, dan hoeven de duikers bij verlies van het contact met de lijn alleen een 
kompaspeiling of de glooiing van de bodem richting de oever te volgen. Daar aangekomen kunnen ze 
dan langs de oever zwemmen totdat ze bij één van de veiligheidsgaten aangekomen zijn.

Wanneer je zelf onder water een gat zoekt om het water te verlaten, dan dien je niet onmiddellijk onder 
het ijs, maar op een diepte van ongeveer 5 meter te zwemmen. Op deze diepte is het gemakkelijker om 
het licht op te merken dat door het gat in het ijs onder water komt, in het bijzonder wanneer op het 
ijsoppervlak een pak sneeuw ligt, of wanneer in het ijs lucht of sneeuw ingesloten is. In dat geval is het 

gat herkenbaar als 
een heldere vlek. Bij 
zwart ijs is het gat 
niet zo goed herken-
baar.

Oever
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Uitrusting
Om het gat in het ijs te maken is speciaal gereedschap nodig. Afhankelijk van de dikte van het ijs zijn 
bepaalde stukken gereedschap nuttiger dan andere. Wanneer je met gereedschap werkt zonder daarbij 
zelf met het water in contact te komen, dan is het een goed idee om leren handschoenen of 
skihandschoenen aan te trekken. Op die manier verminder je de kans op verwondingen en ben je tegen 
de kou beschermd.

Bij dik ijs en bij ijs in lagen is de kans groot dat je met de handen in het water moet om het ijs te zagen 
of door te hakken. In dat geval is het aan te bevelen om zowel een duikpak en neopreen handschoenen 
aan te trekken om afdoende tegen de kou beschermd te zijn. Wanneer je een droogpak met droge 
handschoenen hebt, dan kun je deze handschoenen beter niet dragen wanneer je het gat maakt omdat 
ze door de wrijving bij het werken lek kunnen raken. Bescherm ook je ogen tegen rondvliegende 
ijssplinters door het dragen van een veiligheidsmasker of een duikmasker – in het bijzonder wanneer je 
met een zaag, een bijl of een breekstang aan het werk bent.

Draag geen ringen aan je vingers tijdens het hakken van het gat. De wrijving tegen de ring tijdens het 
werken met de gereedschappen kan pijnlijke blaren tot gevolg hebben. Daarnaast kan een te strakke 
ring de doorbloeding in de vingers beperken en daardoor ernstige problemen veroorzaken, in het 
bijzonder omdat de vingers in de kou zwellen.
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Uitrusting voor het ijsduiken

We zullen nu de verschillende gereedschappen doornemen en 
uitleggen op welke manier ze bij het vrijleggen van het gat in het ijs 
van nut kunnen zijn.

Een kettingzaag is zeer nuttig om een gat voor het ijsduiken te 
maken. Het moet dan wel een kettingzaag met een lang zaagblad zijn, 
vooral wanneer er een dikke ijslaag is. 

Om het milieu te beschermen en om een oliefilm in het gat te 
voorkomen moeten het zaagblad en de ketting ontvet worden 
alvorens van de zaag gebruik te maken. Kettingzagen hebben een 
klein olievat om de ketting tijdens het zagen te smeren. De olie in dit 
vat moet in een ander vat gegoten worden om tijdens het werken met 
de zaag geen olie in het water te spillen. Vergeet echter niet na het 
zagen van het gat in het ijs de olie weer in het vat in de zaag terug te 

gieten voordat de zaag voor andere doelen gebruikt wordt.

De kettingzaag moet voorzien zijn van een veiligheidsschakelaar die de zaag automatisch stop zet 
wanneer deze uit je handen glijdt. Tijdens het transport moet het zaagblad afdoende ingepakt worden 
om te voorkomen dat zich iemand verwond.

Laat het werken met de kettingzaag over aan mensen die daar ervaring mee hebben en draag bij het 
zagen afdoende beschermende kleding. Wanneer je met de zaag uitschiet dient de kleding voldoende 
bescherming te bieden om verwondingen te voorkomen. Wanneer de gebruikelijke beschermende 
kleding niet beschikbaar is, dan dien je tenminste een dik duikpak te dragen om het risico van 
verwondingen door een motorzaag tot een minimum te beperken. 

Gladde plaatsen op het ijs dienen eerst bestrooid te worden en alle lijnen, tassen en uitrusting dienen 
weggeruimd te worden voordat de motorzaag in bedrijf genomen wordt.

Een handzaag is bij niet al te dik ijs een alternatief 
voor een motorzaag. Het moet een handzaag met 
een lang blad zijn omdat het noodzakelijk is de zaag 
scheef te houden om efficiënt te kunnen zagen. 
Wanneer de zaag onder een rechte hoek met het ijs 
gehouden wordt zul je snel vermoeid raken en een 
pijnlijke pols krijgen. Houdt de zaag dus altijd 
scheef en draag neopreen handschoenen om je 
tegen de kou en tegen sneden te beschermen. 
Handzagen zijn ook bij dikker ijs een goede 
aanvulling op een motorzaag. Wanneer het blad van 
de motorzaag te kort is kan de resterende ijslaag 
met de handzaag doorgezaagd worden nadat de 
bovenste ijslaag uit het gat verwijderd is. Pak het zaagblad tijdens het transport goed in om te 
voorkomen dat zich iemand aan het zaagblad verwond.

Een bijl is nuttig wanneer het ijs niet al te dik is. Bij ijs in meerdere lagen is de bijl nuttig om de divers 
platen in stukken te hakken om ze gemakkelijker uit het gat te verwijderen. 
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Sneeuwschuivers zijn nodig om de sneeuw van het 
ijsoppervlak te verwijderen. Ook bij het maken van 
het gat worden sneeuwschuivers gebruikt om 
bijvoorbeeld een laag sneeuw tussen twee ijsplaten 
of kleine stukken ijs uit het gat te scheppen. Een 
tussenlaag van natte sneeuw kan eigenlijk alleen 
met een sneeuwschuiver op een efficiënte manier 
verwijderd worden. Je kunt de sneeuwschuiver ook 
gebruiken om sneeuw en kleine stukken ijs die in 
het water in het gat drijven te verwijderen.

Een sneeuwschuiver moet voor het ijsduiken een 
beetje veranderd worden. Om te voorkomen dat je 

naast het ijs of de sneeuw ook nog het water dat op het blad terecht komt moet tillen is het aan te 
bevelen om in het gehele blad gaten te boren. Via deze gaten kan het water dan wegstromen en til je 
alleen wat je echt uit het gat wilt verwijderen. Daarmee spaar je kracht en schoon je je rug.

Een belangrijke regel voor het ijsduiken is dat je nooit 
onder water gaat zonder aan een lijn bevestigd te zijn. 
De lijn is je verbinding met het team aan de 
oppervlakte en dus met de plaats waar je onder het ijs 
vandaan kunt. Wanneer het einde van deze lijn in het 
water zou vallen, dan zou dit een ernstig noodgeval 
zijn. De lijn moet daarom aan de oppervlakte 
verankerd worden. Wanneer het vastbinden van de 
lijn op de oever, bijvoorbeeld aan een rots of een 
boomstam, geen optie is, dan dien je over een 
ijsschroef of een ijshaak te beschikken om de 
veiligheidslijn vast te zetten. Denk eraan dat een 
ijsschroef alleen houdt in een stevig en compact 
ijsoppervlak. In sneeuw en in brokkelig ijs zal een 
ijsschroef niet houden.

IJsschroeven zijn ook nuttig om ijsblokken te verplaatsen. Wanneer je een ijsschroef in een blok ijs 
schroeft, dan kun je er een touw aan binden, of heb je voldoende houvast met je handen om het blok te 
bewegen zonder doorlopend met je handen weg te glijden. 

IJsbreekstangen worden gebruikt om het gat in het ijs te hakken. Ze worden 
vooral gebruikt wanneer geen kettingzaag beschikbaar is, of wanneer het 
zaagblad van de kettingzaag te kort is. Naast het gebruik om het gat te hakken 
worden ze ook gebruikt om grotere stukken ijs te delen. De ijsbreekstang is 
waarschijnlijk de enige mogelijkheid om een gat in het ijs te bewerken wanneer 
je zaagblad te kort is. Omdat de ijsbreekstang vooral nuttig is bij een zeer dik 
ijsoppervlak, moet deze ook lang genoeg zijn. De aanbevolen lengte voor een 
ijsbreekstang is tenminste 2 meter.

IJsbreekstangen zijn van metaal gemaakt. Aan de ene kant dient de stang een 
handvat te hebben en aan de andere kant heeft de ijsbreekstang een snijvlak dat 
op een bijl lijkt en dat gebruikt wordt om het ijs te hakken.

IJsbreekstangen moeten met een touw gezekerd worden om te voorkomen dat 
ze onder het ijs vallen op het moment dat je door het ijs heen breekt. Dit kan met 
een touw gedaan worden dat je aan de breekstang bevestigd en dan om je 
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middel of om je pols bindt.

IJsborenworden door vissers gebruikt om een gat in het ijs te boren waarin ze hun vislijn kunnen laten 
zakken. Bij het ijsduiken kunnen ijsboren gebruikt worden om het eerste gat te boren, vanwaar je dan 
met de zaag verder kunt werken. Ze kunnen ook gebruikt worden om gaten te boren waarin je houten 
palen zet om het gat te markeren. Een andere reden om van een ijsboor gebruik te maken is het boren 
van een „testgat“ om de dikte van het ijs te meten.

Zoals al aangegeven wordt bij het ijsduiken altijd van een veiligheidslijn gebruik gemaakt. Daarbij is één 
van de duikers in het buddyteam met de veiligheidslijn – ook teamlijn of hoofdlijn genoemd –
verbonden. De tweede duiker is dan met die eerste duiker of met de hoofdlijn verbonden met behulp 
van een verbindingslijn of een buddylijn. Naast deze lijnen is er nog verdere veiligheidsuitrusting die 
voor het ijsduiken noodzakelijk is. 

De gebruikte lijnen mogen zich niet met water volzuigen, omdat ze anders aan de oppervlakte 
bevriezen en daarmee hun flexibiliteit en ook hun betrouwbaarheid verliezen. Daarnaast dienen het 
lijnen te zijn met een positief drijfvermogen om te voorkomen dat de lijnen op de bodem verstrikt 
raken. Drijvende lijnen hebben ook bij noodgevallen voordelen (daarover later meer). Het meest 
geschikte materiaal voor lijnen voor het ijsduiken is polypropylen. Nylonlijnen zinken en zijn daardoor 
minder geschikt.

De lijnen moeten ook sterk genoeg zijn om in een noodgeval een team duikers naar het gat terug te 
trekken. De lijnen dienen daarom een diameter van 6 tot 12 millimeter te hebben. Het is ook een 
voordeel wanneer de lijnen een opvallende kleur hebben zodat de duikers ze onder water goed kunnen 
zien en daarmee kunnen voorkomen in de lijnen verstrikt te raken.

De duikers worden met de kleurige veiligheidslijn
gezekerd. Deze wordt (over het algemeen met een 
musketon) aan één van de twee duikers (duiker A) 
vastgemaakt. Duiker A is dan voor deze lijn 
verantwoordelijk. Het andere einde van de lijn 
wordt ergens aan land vastgebonden. De basisregel 
is dat de maximum afstand van het gat beperkt 
wordt tot de afstand waarop het gat onder water 
nog te zien is. Dat is de veiligste manier voor het 
ijsduiken. De afstand vanaf het gat mag echter 
nooit groter zijn dan 40 meter. De aanbevolen 
maximum afstand voor het duikteam is daarom 20 
meter. De reden daarvoor is de aanbeveling dat het 
stand-by team beschikt over een lijn die twee keer 
zo lang is dan de lijn van het duikteam. De regel dat 
de maximale afstand van het gat onder water 40 
meter is, is ook voor het stand-by team van kracht. 
De logische consequentie is dus dat het duikteam 
zich maar de helft van de maximum afstand van het 
gat verwijderd

Dit betekent niet dat de lengte van de lijn die als 
veiligheidslijn gebruik wordt beperkt is tot de 
„maximum afstand“ van het gat. De lijn moet lang 
genoeg zijn om aan de kant (bijvoorbeeld aan een 

boom) vastgebonden te worden. Een langere lijn staat je ook toe om deze op meerdere locaties te 
zekeren. Wanneer de lijn eenmaal aan de kant vastgebonden is zou je deze dan in de buurt van het gat 
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aan een ijsschroef vast kunnen zetten, waarbij je op die locatie het touw afgemeten hebt om de afstand 
van de duikers van het gat te beperken – bijvoorbeeld de maximale afstand van 20 meter. Wanneer 
deze verankering los raakt is dat niet erg, omdat de lijn nog steeds aan de kant vastgebonden is en 
omdat de musketon die gebruikt is om de lijn aan de ijsschroef vast te zetten nog steeds aangeeft wat de 
maximum afstand voor de duikers is. Door de lijnen op deze manier te fixeren wordt voor de duikers 
een dubbele veiligheid bewerkt.

De lijn moet dus stevig vastgebonden worden om 
zeker te stellen dat deze niet per ongeluk los raakt. Het 
is ook aan te bevelen om markeringen op de lijn aan te 
brengen die het voor het team aan de oppervlakte 
mogelijk maken de afstand die de duikers van het gat 
hebben in te schatten.

Je zou kunnen kiezen voor een markering op iedere 5 
meter. Een afwijkende markering kan dan aangeven 
wanneer de maximum afstand van het gat 
(bijvoorbeeld de aangegeven 20 meter) bereikt is.

De verbindingslijn wordt gebruikt om duiker B met duiker A te verbinden. De lijn moet zeker stellen 
dat de duikers niet uit elkaar raken en dat ook duiker B (indirect) met de veiligheidslijn verbonden is. 
Wanneer je de duikers voldoende bewegingsvrijheid wilt geven kan gekozen worden voor een lijn van 3 
tot 5 meter lengte. De verbindingslijn kan aan beide kanten van een musketon voorzien worden om het 
mogelijk te maken de duikers zonder tijdverlies met elkaar te verbinden.

Sommige duikers geven er de voorkeur aan niet 
te star met hun buddy verbonden te zijn. In dat 
geval zou duiker B zich ook met de hoofdlijn 
verbinden door de musketon van de verbin-
dingslijn aan de veiligheidslijn te bevestigen op 
een manier die toestaat van en naar het gat te 
zwemmen.

Een alternatief voor een verbindingslijn voor het 
verbinden van duiker B is de buddylijn. Een 
buddylijn is een lijn met een maximale lengte van 
een meter die aan de uiteinden geen musketons, 
maar lussen heeft. De twee duikers doen in dat 

geval ieder een lus om de pols. Tijdens de duik loopt de lijn dan vanaf de pols in de hand en wordt 
vastgehouden.

Vaak moeten duikinstructeurs tijdens een ijsduikcursus zowel de prestaties van de duikers onder 
water en het werk van het team aan de oppervlakte controleren. In het bijzonder wanneer ook het team 
aan de oppervlakte uit leerlingen bestaat. In een dergelijk geval geven de meeste instructeurs de 
voorkeur aan een methode om zich met de veiligheidslijn te verbinden die toestaat dat ze zich tussen de 
duikers onder water en het team aan de oppervlakte bewegen. Op die manier kunnen ze het team aan 
de oppervlakte instructies geven en dan onder water gaan om te kijken hoe de duikers reageren op de 
signalen die het team aan de oppervlakte geeft.

Om dit mogelijk te maken geven veel instructeurs de voorkeur aan een korte buddylijn met een 
maximum lengte van ongeveer 40 centimeter die aan de veiligheidslijn bevestigd wordt. De 
veiligheidslijn wordt dan door de ene lus van de buddylijn gestoken. De instructeur draagt daarbij de 
andere lus om de pols. Hierdoor kan de instructeur op ieder gewenst moment langs de lijn tussen de 
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duikers en het team aan de oppervlakte heen en weer pendelen, zonder het contact met het andere 
team te verliezen. De korte lijn heeft het voordeel dat het lijnmanagement voor de instructeur 
gemakkelijker is en de kans in de eigen lijn verstrikt te raken beperkt is.

In plaats van een lus om de hoofdlijn is een comfortabel alternatief het gebruik van een „acht“ voor het 
abseilen of een grote musketon. Aan het einde van de buddylijn wordt daarvoor een „acht“ of een 
musketon gemonteerd. Het gladde metalen oppervlak van deze bevestiging staat toe dat de korte 
buddylijn geen weerstand heeft wanneer de instructeur langs de veiligheidslijn zwemt.

IJsduiken is teamwerk. Bij een ijsduik dient aan de oppervlakte tenminste één veiligheidsduiker klaar te 
staan om de duikers onder water in een noodgeval te helpen. Beter als een enkele duiker is een 
buddyteam van volledig uitgeruste veiligheidsduikers. Het spreekt voor zich dat dezelfde 
veiligheidsprocedures die voor het duikteam gelden ook voor het veiligheidsteam van kracht zijn. Ook 
de veiligheidsduikers moeten met hun eigen veiligheidslijn verbonden zijn die door hun eigen lijnman 
vastgehouden wordt.

De veiligheidsduiker moeten altijd over een eigen 
veiligheidslijn beschikken en mag zich niet gewoon aan de 
lijn van de duikers vasthaken – ook niet wanneer ze alleen 
maar even „een lijn die ergens achter is blijven haken los 
willen halen“. Alleen wanneer ze een eigen lijn hebben kan 
het team aan de oppervlakte vaststellen met wie ze 
communiceren. Daarnaast moet ook zeker gesteld zijn dat het 
veiligheidsteam wanneer dat nodig is naar het gat terug 
getrokken kan worden, wat bijvoorbeeld bij het duiken langs 
een lijn die ergens is blijven steken niet mogelijk is. Wanneer 
de veiligheidslijn van het duikteam in het gat is gegleden 
(wanneer bijvoorbeeld de verankering los geraakt is), is in 
ieder geval een tweede veiligheidslijn nodig om het zoeken 
naar het duikteam mogelijk te maken.

De veiligheidsduikers moeten in ieder geval zover aangekleed 
zijn dat ze hooguit nog de persluchtset aan moeten trekken 
om te water te gaan. Ook de lijn dient al bevestigd te zijn om 
in een noodgeval tijd te sparen. Het heeft natuurlijk de 
voorkeur wanneer de veiligheidsduikers de volledige 
uitrusting al aan hebben en ze alleen nog te water moeten 
gaan om de duikers te helpen.

De veiligheidslijn van de veiligheidsduikers dient twee keer zo lang te zijn dan de lijn van het duikteam 
om het mogelijk te maken ook verder dan de geplande afstand vanaf het gat naar een vermist 
buddyteam of een vermiste duiker te zoeken. Het is ook aan te bevelen dat de lijn niet alleen een 
opvallende kleur heeft, maar een andere kleur dan de veiligheidslijn van het duikteam. Dit maakt het 
lijnenmanagement gemakkelijker wanneer langs de veiligheidslijn van de duikers gedoken wordt en het 
staat het duikteam toe de lijn van de veiligheidsduikers te herkennen.

De tweede duiker van het veiligheidsteam dient met een buddylijn of een verbindingslijn met de 
veiligheidslijn of de buddy verbonden te zijn.

Wanneer de veiligheidsduikers één of meerdere vermiste duikers zoeken en deze naar het gat terug 
moeten brengen, dan kunnen reddingslijnen nuttig zijn. Reddingslijnen zijn niets anders dan korte 
verbindingslijnen waarmee de gevonden duiker met de veiligheidslijn verbonden kan worden. Om een 
bewusteloze duiker aan de lijn te bevestigen en toch genoeg bewegingsruimte te hebben is het 
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voldoende wanneer de reddingslijn één of twee meter lang is. Om bij een redding geen tijd te verliezen 
moet de reddingslijn van eenvoudige musketons voorzien zijn die alleen een veerbelaste sluiting 
hebben en niet voorzien zijn van een schroef of ander mechanisme.

Een klimharnas is een optimaal hulpmiddel 
om een duiker aan de veiligheidslijn te 
bevestigen, omdat deze er op gebouwd is dat 
er kracht op komt te staan. Een klimharnas
wordt over het duikpak, maar onder alle 
andere uitrusting gedragen en moet goed 
passen. Wanneer het veiligheidsteam van een 
klimharnas gebruik maakt, dan moet deze al 
gedragen worden wanneer ze bij het gat in 
het ijs op stand-by staan.

Zoals aangegeven kan het aan te raden zijn 
om aan de einden van een lijn musketons te 
bevestigen om de lijn op een eenvoudige en 

betrouwbare manier vast te maken. Er zijn twee soorten musketons.

Het veiligste zijn in de meeste 
gevallen musketons met een 
schroefmechanisme. In tegenstelling 
tot andere musketons kunnen deze 
niet per ongeluk geopend worden. 
Een nadeel is wel dat het 
mechanisme aan de oppervlakte kan 
bevriezen, maar dit kan zonder 
problemen verholpen worden met 
een beetje warm water uit een 
thermoskan. 

Wanneer je op een duikplaats bent 
waar het gevaar om te blijven hangen 
groot is vanwege hindernissen onder 
water, dan kan het veiliger zijn om te 
duiken met musketons zonder schroefmechanisme die gemakkelijker te openen zijn. Eenvoudige 
musketons staan de duiker in een noodgeval toe zich snel van de veiligheidslijn los te maken en langs 
de veiligheidslijn naar het gat in het ijs terug te zwemmen.

Musketons zonder schroefmechanisme kunnen zich door verdraaide lijnen of een onhandige beweging 
openen, wat tot gevolg heeft dat de duiker het contact met de veiligheidslijn verliest. Wanneer geen 
musketon met schroefmechanisme beschikbaar is, dan kun je ervoor kiezen twee gewone musketons te 

gebruiken. Wanneer je dat doet, dan plaats je een van de 
musketons met de opening naar rechts en de andere naar links.

Voor het bevestigen van een musketon aan het einde van een lijn
moet je een knoop gebruiken die niet vanzelf los kan raken. Een 
geschikte knoop is de paalsteek. Daarbij kan het nuttig zijn de 
knoop vast te plakken en/of de knoop met een kabelbinder te 
zekeren. Alle voorzorgen die voorkomen dat de knoop los komt 
zijn welkom. Wanneer je zelf niet met knopen vertrouwd bent, 

dan is het vaak mogelijk in de vakhandel de touwen te laten voorbereiden. Bevestig de musketons 
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permanent aan de lijnen, zodat ze niet in het water kunnen vallen en je ze niet verliest. Om de lijn op 
een prettige manier langs het jacket te voeren kun je extra musketons gebruiken (later meer over dat 
onderwerp). Vergeet niet een paar reserve musketons mee te nemen voor het geval dat je er één in de 
sneeuw verliest of in het water laat vallen.

Een mat staat je toe om de duikuitrusting, uitrusting voor noodgevallen, zuurstof en kleding zonder 
contact met sneeuw en ijs op te slaan en wanneer het weer slecht wordt kun je deze dingen met de mat 
afdekken om ze tegen de sneeuw te beschermen. Zorg dat je mat groot genoeg is om als ondergrond 
voor de volledige uitrusting te dienen én dat er dan nog voldoende van de mat vrij is om dit over de 
uitrusting te slaan. Op de open kanten dien je dan loodgordels of duikflessen te leggen. Leg bij het 
ijsduiken de duikflessen altijd met de kraan naar beneden om te voorkomen dat er sneeuw in de kraan 
komt. Dit kan echter ook voorkomen worden door een beschermkapje op de kraan te plaatsen.

Om het gat na de duik te markeren dien je nog te beschikken over opvallend gemarkeerd band en over 
houten palen om het band aan te bevestigen. Je kunt op passende afstand van iedere hoek van het gat 
een paal in het ijs zetten en de band er dan omheen wikkelen. Plaats band op meerdere hoogten en zorg 
dat de markering van iedere kant goed zichtbaar is. 

In sommige landen of regio’s, is het gebruikelijk om een wak met takken of struiken te markeren. 
Wanneer dat het geval is, dan dien je dit ook te doen, maar het kan een goed idee zijn om het gat 
daarnaast toch ook met palen en band te markeren. Houd je altijd aan de plaatselijke gewoonten.

Duikuitrusting en andere persoonlijke uitrusting

Tot je persoonlijke uitrusting behoort, naast een aantal andere dingen, je eigen duikuitrusting. Zoals we 
in dit hoofdstuk zullen zien moet deze uitrusting aan een aantal vereisten voldoen.

Duikpak - De absoluut minimum bekleding voor het ijsduiken is een dubbel 7 millimeter pak met cap, 
laarsjes en dikke handschoenen. Wanneer je met een natpak aan ijsduiken deel neemt, dan dien je je tot 
maximaal één duik per dag te beperken omdat je voordat je voor een tweede duik het water in gaat 
vermoedelijk al koud bent. De duik is dan niet meer plezierig en ook met het oog op de veiligheid is dit 
niet aan te bevelen. Een duik in een natpak mag niet te lang duren om te voorkomen dat je onderkoeld 
raakt. Kleed je voor de duik om in een omgeving waar je tegen de kou en tegen wind beschermd bent.

Een droogpak met dikke onderkleding, een cap en droge of natte handschoenen is een betere keuze 
voor een ijsduik. Wanneer je van een droogpak gebruik wilt maken is het wel noodzakelijk dat je hier 
voordat je aan het ijsduiken begint al ervaring mee hebt omdat je je tijdens een ijsduik voornamelijk op 
het lijnmanagement moet concentreren.

Een cap en natte handschoenen kunnen na de duik bevriezen en zo hard als steen worden, waardoor 
je deze niet meer voor een tweede duik kunt gebruiken. Je kunt uitrusting in het gat in het ijs ontdooien, 
maar het duurt zeer lang voordat de handschoenen weer flexibel genoeg zijn. Wanneer water in droge 
handschoenen komt, kunnen ook deze niet meer voor een volgende duik gebruikt worden. Het is dus 
een goede raad voor ijsduikers om meerdere caps en meerdere paar handschoenen bij zich te hebben, 
in het bijzonder wanneer ze dezelfde dag meerdere duiken willen maken.

Naast het onderpak kun je ook thermisch ondergoed aantrekken (sokken, T-shirt en lange onderbroek). 
Hierdoor zul je minder snel afkoelen en twee of zelfs drie duiken op een dag kunnen maken. 

Ademautomaat en alternatieve luchtvoorziening – Wanneer je in koud water duikt zal ijs in de 
automaat tot gevolg hebben dat deze afblaast. IJs kan alleen ontstaan in omstandigheden waarin we 
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zowel water, als temperaturen onder nul hebben. Wanneer één van de twee ontbreekt, dan zal de 
automaat niet bevriezen.

Het is daardoor zeer onwaarschijnlijk dat een eerste trap bevriest. Koude temperaturen ontstaan op de 
plaats waar de druk afneemt. In de eerste trap is dit bij de hoge druk zitting. Ongeacht het type 
automaat dat we gebruiken – gebalanceerd of niet, piston of membraan – op de plaats waar de 
temperatuur daalt, bevindt zich normaal gesproken geen water. 

Wanneer water bij de hoge druk zitting komt, dan komt dit uit de duikfles. Vochtige lucht die de eerste 
trap binnenkomt, kan zich ophopen rond de hoge druk zitting en kan bevriezen wanneer de 
temperatuur onder nul komt, waardoor het ventiel niet meer op de zitting kan sluiten. Voor de duiker 
betekent dit dat de duikfles van binnen drooggemaakt moet worden voordat het ijsduiken begint. 

Sommige eerste trappen zijn van 
onderdelen voorzien die het bevriezen 
moeten voorkomen. De meeste van deze 
kenmerken werken niet echt omdat de 
extra isolatie zich ver van het eigenlijke 
probleem bevindt. De eerste trap is van 
metaal gemaakt (een goede 
warmtegeleider) en de automaat is 
ondergedompeld in water met een 
temperatuur boven nul (we duiken niet in 

het ijs). Wanneer de duiker inademt, dan daalt de temperatuur rond de hoge druk zitting onder nul. Dat 
is geen probleem wanneer de lucht uit de fles droog is. De eerste trap past zich voor de volgende 
ademteug weer aan de watertemperatuur aan. 

Isolatie rond de veer van de eerste trap kan nuttig zijn om mineraal en zout afzettingen in de 
omgevingsdrukkamer te voorkomen, maar het helpt niet veel tegen bevriezing. Het is belangrijker om 
ervoor te zorgen dat de duikfles van binnen volledig droog is en de duikfles vanaf dat moment te laten 
vullen bij een vulstation dat bekend staat om zijn goede filtering van de lucht en het volgen van juiste 
vulprocedures.

De tweede trap is een ander probleem. Er is vocht in de tweede trap en bij temperaturen onder nul kan 
dit bevriezen. Alleen al de vochtige uitademlucht van de duiker kan voldoende water in de tweede trap 
brengen om ijs rond de middendrukzitting te laten ontstaan. Voor de tweede trap hebben we dus maar 
één mogelijkheid en dat is de temperatuur boven nul te houden. 

De drukvermindering van een enkele ademteug (middendruk naar omgevingsdruk) is normaal 
gesproken niet voldoende om een temperatuur onder nul in de tweede trap te laten ontstaan. Om de 
temperatuur in de tweede trap boven nul te houden moeten we gebruik maken van de 
omgevingstemperatuur, die altijd boven nul is, om de tweede trap tot de watertemperatuur op te 
warmen voordat de duiker opnieuw inademt. Dit maakt een goede warmtegeleider en zo min mogelijk 
isolatie tussen de binnenkant van de tweede trap en het water noodzakelijk. De beste warmtegeleider is 
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metaal. Dit is de reden waarom de meeste duikers in koude gebieden kiezen voor metalen tweede 
trappen, zowel voor de primaire tweede trap als de octopus. Een tweede trap die volledig uit metaal 
gemaakt is, is de beste keuze in koud water. 

Om het isolatieprobleem van tweede trappen op te lossen 
voegen sommige fabrikanten metalen delen toe. Dit kan 
nooit het volledige equivalent van een metalen tweede trap 
zijn, maar afhankelijk van de hoeveelheid en het formaat 
van de metalen delen kan dit afdoende werken. 

De automaat op de foto heeft een ander kenmerk om het 
bevriezen tegen te gaan. De hevel is in de behuizing 
geplaatst op de tegenoverliggende locatie van de 
middendrukzitting – zo ver mogelijk weg van de plaats 
waar de temperatuur daalt. Het mechanisme is verbonden 
met een plastic (slecht geleidend) staafje. 

Op deze manier bevinden de bewegende delen zich ver van de plaats waar de temperatuur daalt tijdens 
het inademen en is het risico van bevriezing verder beperkt. Dit betekent dat metalen tweede trappen 
niet de enige oplossing tegen bevriezen zijn, maar wel de eenvoudigste. 

Duikmes - Een efficiënt lijnmanagement moet voorkomen dat je onder water in een lijn verstrikt raakt 
en dat de lijn ergens hangen blijft. Wanneer je toch een keer in een lijn verstrikt raakt, dan moet je 
buddy je uit die situatie bevrijden. Situaties waarin een lijn doorgesneden moet worden komen niet 
vaak voor. Het behoort echter wel tot de mogelijkheden en het is dus aan te bevelen een duikmes bij je 
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te hebben. Situaties waarin je verstrikt raakt hebben waarschijnlijk eerder te doen met een net of een 
vissnoer dan met de lijnen voor het ijsduiken.

Duikfles - Of je met een enkele of een dubbele fles duikt speelt voor het ijsduiken eigenlijk geen rol, 
maar je dient er wel voor te zorgen dat je luchtvoorraad voldoende is. Houd je aan de derden regel 
(hierover later meer) en bij twijfel of de luchtvoorraad voldoende is kun je beter kiezen voor een 
nieuwe, volle fles. Tijdens het ijsduiken blijf je meestal dicht onder het ijsoppervlak (laag luchtverbruik) 
en duurt de duik over het algemeen niet langer dan 10 tot 20 minuten. Een 12 liter fles is meestal 
voldoende. Wanneer je echter dieper of langer wilt duiken, of wanneer je een hoog luchtverbruik hebt, 
dan dien je de grootte van de fles daaraan aan te passen. Denk eraan dat de fles voor het ijsduiken van 
binnen droog moet zijn.

Jacket - Een jacket is altijd een verplicht deel van de uitrusting, ook wanneer je in een droogpak duikt. 
Wanneer een jacket voorzien is van een CO2 patroon, dan moet deze voor het ijsduiken verwijderd 
worden, omdat het per ongeluk activeren een ongecontroleerde opstijging tot gevolg heeft en dus 
verwondingen kan veroorzaken wanneer je tegen het ijs aan komt. Wanneer je de veiligheidslijn aan 
het jacket vast wilt maken moet je er op letten dat de D-ringen sterk genoeg zijn om je bij een redding 
naar het gat terug te slepen. Denk eraan dat niet alleen jij gesleept wordt, maar ook je buddy die met de 
buddylijn met jou verbonden is.

Snorkel - Verwijder de snorkel van het masker omdat de kans groot is dat deze regelmatig tegen één 
van de lijnen aan komt. Je kunt de snorkel in een tas van je jacket dragen. Onder het ijs zal de snorkel 
echter niet zeer nuttig zijn.

Lamp - IJsduiken wordt alleen overdag gedaan. Alleen overdag is het gat in het ijs vanaf een afstand te 
zien en kunnen de in de sneeuw gemaakte „wegen“ je bij de navigatie helpen. De aantrekkingskracht 
van het ijsduiken heeft voor een belangrijk deel met het lichtspel van het zonlicht te doen. IJsduiken in 
het donker is dus niet zo attractief. Een redding zou in het donker ook moeilijk zijn.

Je dient voor het ijsduiken echter toch een duiklamp mee te brengen. Ten eerste kun je ijsformaties 
aanstralen voor aanvullende lichteffecten. Daarnaast dien je eraan te denken dat het onder het ijs 
behoorlijk donker kan zijn wanneer je van het gat weg zwemt en wanneer op het ijs een laag sneeuw 
ligt. In zo’n situatie is de lamp nodig om je te oriënteren en om de ijsformaties met het licht van je lamp 
aan te stralen.

Lood - Een ongecontroleerde opstijging 
onder het ijs brengt een groot risico op 
verwondingen met zich mee. Om te 
voorkomen dat je de loodgordel onder 
het ijs verliest kun je overwegen om bij 
ijsduiken een tweede gesp op de 
loodgordel te plaatsen. Dit doe je door 
twee gespen achter elkaar op de 
loodgordel te plaatsen.

Daarnaast kun je overwegen het lood te 
verdelen om te zorgen dat je slechts een
beperkte hoeveelheid kunt verliezen. 
Het verdelen van het lood kan gedaan 
worden door een deel in de tassen voor 
geïntegreerd lood van het jacket te doen 

en de rest aan een loodgordel te dragen. Daarnaast hebben veel jackets „trimtassen“ waar ook in ieder
van deze tassen een kilo lood gedragen kan worden. Het gebruik van de trimtassen mag echter niet tot 
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gevolg hebben dat je onder water onstabiel wordt en steeds in beweging moet blijven om te voorkomen 
dat je op je rug draait. Een laatste alternatief is het gebruik van twee loodgordels. Verdeel het lood zo 
dat je nooit meer dan 3 of 4 kilo per keer verliest om een opstijging niet te snel te laten worden.

Trimmem met Argon - Argon is een 
edelgas dat beter isoleert dan lucht. Een 
duiker koelt minder snel af wanneer het 
droogpak met argon in plaats van met 
lucht gevuld wordt. Wanneer je voor het 
trimmen met het droogpak Argon wilt 
gebruiken, dan moet je dit in een 
gescheiden kleine fles meedragen. Op de 
eerste trap die op de Argon fles 
aangesloten is dient naast de 
inflatorslang van het droogpak ook een 
overdrukventiel aangesloten te worden. 
Wanneer je Argon gebruikt moet je 
zeker stellen dat de Argon alleen voor 
het trimmen gebruikt kan worden. 
Wanneer je Argon ademt zul je door de afwezigheid van Zuurstof bewusteloos raken. Sluit dus een echt 
overdruk ventiel op deze eerste trap aan en gebruik niet een tweede trap als overdrukventiel en 
markeer de Argon fles duidelijk om verwisseling te voorkomen.

Wanneer je zo goed mogelijk van de isolerende werking van de Argon wilt profiteren, dan moet je het 
droogpak voor de duik met Argon „spoelen“. Dit doe je door het droogpak zo goed mogelijk te 
ontluchten en er dan Argon in te blazen. Zoveel te meer Argon in het pak en zoveel te minder lucht, 
zoveel te beter de isolerende werking.

Kledung - IJsduiken wordt vaak in de bergen gedaan waar het weer snel om kan slaan. Je dient 
voorbereid te zijn op mooi, zonnig weer, maar ook op wind, kou en sneeuw. Bij het ijsduiken is de 
luchttemperatuur meestal onder nul. Wanneer je als duikleider, veiligheidsduiker of als lijnman aan de 
oppervlakte staat, dan zul je lange tijd bij het gat in het ijs zijn en je niet veel bewegen. Het is dan 
belangrijk dat je jezelf tegen onderkoeling en bevriezingen beschermt.

Je kunt het beste kiezen voor meerdere lagen kleding en een muts. Zo heb je voldoende kleding 
wanneer het onaangenaam koud wordt, maar kun je ook laag na laag kleding uittrekken wanneer het in 
de zon warm wordt. Het is aan te bevelen om waterdichte bovenkleding te dragen (een regenjas en 
broek) en voor thermisch ondergoed te kiezen. Kleding die direct op de huid gedragen wordt mag geen 
vocht vasthouden, maar moet het vocht van de huid weg transporteren. Het ondergoed voor het skiën is 
hiervoor geschikt en je dient te voorkomen dat katoenen kleding direct met de huid in contact is.

Verder dien je reservekleren mee te brengen (ook schoenen). Wanneer je helpt bij het maken van het 
gat zul je daarbij waarschijnlijk zweten en blij zijn wanneer je een droog T-shirt bij je hebt. Wanneer je 
door het ijs zakt of in het gat valt, dan is ook droge en warme kleding noodzakelijk.

Schoenen - De schoenen die je draagt dienen je voeten afdoende tegen kou en vocht te beschermen. 
Waterdichte moonboots zijn hiervoor geschikt, net als rubberen laarzen. De schoenen dienen een goed 
profiel te hebben om te voorkomen dat je uitglijdt.

Handschoenen - Bij het maken van het gat in het ijs is het aan te bevelen handschoenen te dragen 
omdat de handen telkens weer nat worden en het risico groot is dat je blaren krijgt door het werken 
met verschillende gereedschappen. Voor het werken aan het gat zijn neopreen duikhandschoenen zeer 
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geschikt. Wanneer je metalen voorwerpen vast pakt (bijvoorbeeld de kraan van een duikfles) dan dien 
je ook handschoenen te dragen om bevriezingen te voorkomen.

Wanneer je droogpak van „droge“ handschoenen voorzien is, dan dien je deze bij het werken niet te 
dragen. Het risico dat de droge handschoenen lek raken wanneer je een zaagblad of een scherpe kant 
van het ijs aanraakt is te groot. Alleen al een lijn door je hand laten glijden wanneer je aan de 
oppervlakte als lijnman optreedt kan te veel blijken voor droge handschoenen.

Wanneer je als deel van het veiligheidsteam aan de oppervlakte lijnman bent, dan zul je doorlopend een 
natte lijn in de hand hebben. Je dient dus te voorkomen dat je koude handen krijgt door handschoenen 
te dragen. Skihandschoenen zijn voor dit doel uitstekend geschikt, maar de lijnman kan ook 
duikhandschoenen van neopreen dragen (geen droge handschoenen). Wanneer je een weekeinde gaat 
ijsduiken, dan is het aan te bevelen om naast de handschoenen voor het duiken nog minstens twee paar 
andere handschoenen mee te brengen.

Hoofdbedekking (muts) - Het grootste deel van de lichaamswarmte gaat via het hoofd verloren. Je 
dient dus je hoofd – en je oren – met een muts tegen onderkoeling te beschermen. Na de duik beschermt 
een muts je tegen oorontstekingen en verkoudheid. Op een zonnige dag beschermt een kap aan de muts 
je tegen te veel zonnestraling.

Zonnebril en zonnecrème - Bij het ijsduiken moet je bijzonder goed letten op de bescherming tegen 
zonlicht. De witte sneeuw en het ijsoppervlak reflecteren de zonnestralen zodat je snel verbrand en je 
ogen in gevaar brengt wanneer je niet oplet. Zelfs bij een lichtbewolkte hemel is het belangrijk 
zonnecrème op te doen en een zonnebril te dragen.

Thermosfles - Wanneer de automaat bevriest is warm 
water uit een thermosfles de snelste manier om het 
probleem op te lossen. Je kunt het water over de eerste 
trap en in de tweede trap gieten. Door het warme water 
is de bevriezing snel opgelost en zal de automaat weer 
zonder problemen functioneren.

Je kunt natuurlijk ook verdere thermosflessen mee 
brengen met warme thee of iets anders te drinken om je 
tussendoor op te warmen.
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Technieken
Nu de theoretische achtergrond van het ijsduiken behandeld is, is het tijd om naar de praktijk te kijken. 
In dit hoofdstuk worden de technieken van het ijsduiken doorgenomen. In eerste instantie gaat het om 
het gebruik van lijnen en andere technieken. Daarna gaat het hoofdstuk verder met mogelijke gevaren 
en problemen. Daar behoren ook mogelijke noodgevallen bij en de reactie daarop.

Met dit hoofdstuk wordt de theorie voor het ijsduiken afgesloten. Daarna is het tijd voor de praktijk. Er 
zal een praktijksessie aan land gedaan worden als voorbereiding op de omgang met lijnen en de 
communicatie. Vaak doen ijsduikinstructeurs ook een sessie in het zwembad om je de gelegenheid te 
geven ook onder water aan de omgang met lijnen te wennen – dit is echter niet altijd het geval.

Uiteindelijk is het dan tijd om onder het ijs te gaan duiken. Bij je eerste duik wordt je begeleid door 
iemand uit het opleidingsteam die veel ervaring met ijsduiken heeft. Daardoor is zekergesteld dat alle 
procedures correct gevolgd worden en alle lijnen goed bevestigd zijn. Je kunt tijdens je eerste duik 
onder het ijs dus ontspannen genieten.
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Opties voor het bevestigen van de lijnen aan de duikers

Bevestiging aan de schouderband van het 
jacket - Een mogelijkheid om de lijn aan de 
duiker te bevestigen is de schouderband van 
het jacket. De lijn met de musketon wordt 
achter de schouderband doorgehaald en de 
musketon wordt dan om de lijn gesloten. Deze 
methode kan echter alleen gebruikt worden 
voor jackets zonder gespen aan de schouders. 
Wanneer de lijn op deze manier bevestigd 
wordt aan een jacket met sluitingen aan de 
schouderbanden, dan kunnen deze door de 
lijn los schieten en over het algemeen zijn de 
schoudergespen niet sterk genoeg wanneer 
aan de lijn getrokken wordt en zullen deze of 
breken, of open gaan. 

Bevestiging aan een metalen D-ring - Wanneer op een geschikte plaats op het jacket een metalen D-
ring beschikbaar is, dan kan de lijn hieraan met een musketon bevestigd worden. Het moet dan wel een 
stevig gebouwd jacket zijn. Bij veel jackets zijn de D-ringen er niet op gebouwd een grote kracht uit te 
houden en bij een eventuele redding zouden deze D-ringen dan kunnen vervormen of van het jacket los 
getrokken kunnen worden. Deze methode kan dus niet bij ieder jacket gekozen worden. Wanneer je er 
niet zeker van bent dat de D-ringen voldoende sterk zijn en stevig genoeg aan het jacket bevestigd zijn, 
dan dien je een andere methode te kiezen om de lijn vast te maken. D-ringen van kunststof zijn zeker 
niet geschikt voor deze methode.

Bevestiging aan een klimhar-
nas - Een klimharnas is er op 
gebouwd om bijvoorbeeld bij een 
val de klap op te vangen en de 
klimmer te dragen. Ze zijn dus 
voldoende sterk om de kracht die 
bij een redding gebruikt wordt 
op te vangen. Een klimharnas is 
een zeer geschikte mogelijkheid 
om de veiligheidslijn te beves-
tigen. Ze moeten echter wel de 
juiste maat hebben en worden 
over het duikpak, maar onder de 
rest van de uitrusting gedragen.

Bevestiging direct aan het 
lichaam van de duiker -

Wanneer je van een speciale techniek gebruik maakt, dan kan de lijn direct om het lichaam van de 
duiker gebonden worden. De techniek staat je toe om een paalsteek te knopen, maar in tegenstelling tot 
andere technieken daarbij de lijn strak om het lichaam te hebben. Het bijzondere aan de techniek is dat 
het mogelijk is nadat de knoop gelegd is de lus verder strak te trekken om te voorkomen dat de lus van 
het lichaam glijdt. Op de foto’s hiernaast is de techniek stap voor stap te zien. Het voordeel van deze 
techniek is dat de lijn onder alle uitrusting gedragen wordt. Dit betekend dat je wanneer je voor wat 
voor reden dan ook gedwongen bent de uitrusting af te gooien, nog steeds met de lijn verbonden bent 
en dat het team aan de oppervlakte je nog steeds naar het gat terug kan trekken. Daarom wordt deze 
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techniek vooral gebruikt in gebieden waar het gevaar om onder water verstrikt te raken groter is door 
bijvoorbeeld boomstronken.

Bevestiging aan de duikfles - Een verdere betrouwbare techniek is het bevestigen van de lijn aan de 
kraan van de duikfles. Hiervoor wordt een kleine lus geknoopt die om de kraan geslagen wordt. De 
musketon aan de veiligheidslijn wordt dan in deze lus bevestigd. De lus moet gemaakt zijn van touw dat 
voldoende sterk is om de duiker eraan uit het water te trekken. Verder moet zeker zijn dat de lus niet 
over de eerste trap kan glijden, omdat deze dan de slangen zou knikken en zo de luchttoevoer zou 
kunnen beperken of afsluiten. 

Daarnaast moet je, wanneer je de lijn op deze manier bevestigd, de lijn vanaf de kraan van de fles naar 
voren voeren naar een plaats waar de duiker de lijn op ieder moment goed kan vinden en vastpakken. 
Daarom wordt de lijn met een extra musketon aan een D-ring voor op het jacket bevestigd. Wanneer de 
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musketon niet door de D-ring past kun je ook kiezen voor een andere manier om de lijn voor de duiker 
te bevestigen. Het belangrijkste is dat de lijn voor de duiker vastgezet is zodat deze de lijn goed kan 
vinden en zodat de arm van de duiker bij lijnsignalen niet te ver naar achteren getrokken wordt. In dit 
geval hoeft de D-ring niet zeer sterk te zijn. Zelfs als de D-ring het niet houdt wanneer de duiker terug 
naar het gat getrokken wordt, is deze nog steeds met de kraan op de duikfles verbonden.

Het lijnmanagement

De veiligheidslijn loopt vanaf de bevestiging aan de oever of een ijshaak via de handen van de lijnman 
(daarover meer in het volgende hoofdstuk) naar één van de twee duikers die we duiker A zullen 
noemen.

Duiker A moet tijdens de duik kunnen trimmen en moet daarom een hand vrij hebben om de inflator te 
kunnen bedienen. Dit is de reden waarom duiker A de veiligheidslijn in de rechter hand vasthoudt. 

De veiligheidslijn moet dus zo gemonteerd worden dat deze rechts van duiker A vast te houden is en 
dat deze de lijn ook gemakkelijk rechts van zich terug vindt wanneer de duiker de lijn een keer los moet 
laten. De duiker moet de lijn eigenlijk doorlopend in de hand houden om de communicatie met de 
lijnman aan de oppervlakte zeker te stellen. De communicatie wordt met lijnsignalen gedaan en de 
duiker moet signalen geven en ontvangen kunnen.

Omdat duiker A met de veiligheidslijn met de oppervlakte verbonden is, is deze verantwoordelijk voor 
de communicatie met het veiligheidsteam aan de oppervlakte (met lijnsignalen). In een noodgeval 
mogen natuurlijk beide duikers aan de veiligheidslijn een noodsignaal geven. 

Duiker A is de leider van de duik en is voor de veiligheidslijn verantwoordelijk. Hij moet er voor zorgen 
dat de duikers niet in de veiligheidslijn verstrikt raken en dat de veiligheidslijn nergens blijft steken. De 
lijnman aan de oppervlakte moet er voor zorgen dat de lijn altijd onder spanning blijft. Wanneer de lijn 
niet onder spanning staat, dan is communicatie door middel van lijnsignalen niet mogelijk.

De tweede duiker (duiker B) is met een lijn met duiker A (of met de veiligheidslijn) verbonden. Om het 
gevaar verstrikt te raken te beperken mag duiker B niet aan de kant duiken waar duiker A de 
veiligheidslijn vast houdt. Duiker B duikt dus links van duiker A (duiker A is rechts van hem). 

De verbindingslijn wordt dus rechts aan duiker B en links aan duiker A bevestigd.

Duiker B is verantwoordelijk voor de verbindingslijn (of buddylijn). Hij moet er voor zorgen dat de lijn 
niet te los hangt en dat de duikers niet in de verbindingslijn verstrik raken. Om de verbindingslijn beter 
te kunnen zien en om een beter overzicht te hebben kan duiker B naast, maar iets achter duiker A 
zwemmen. De onderlinge positie in het water moet echter wel van te voren doorgesproken worden om 
er zeker van te zijn dat ieder weet waar de buddy zich tijdens de duik bevindt. Om er altijd klaar voor te 
zijn de buddy te helpen mag duiker B niet te ver achter duiker A zwemmen.

Duiker A en B dienen hun lijnen permanent in het oog te houden om te voorkomen dat deze ergens 
blijven haken of dat de duikers verstrikt raken. De uitrusting moet bij het ijsduiken dicht tegen het 
lichaam gedragen worden om het risico op verstrikt raken te beperken.

De lijn is een vaste verbinding tussen de twee duikers, maar ondanks de aanwezigheid van deze vaste
verbinding mogen de duikers niet vergeten ook optisch contact te houden. Laat je niet teveel meeslepen 
door het fantastische lichtspel onder het ijs maar neem regelmatig de tijd om naar de lijn en naar je 
buddy te kijken. Wanneer er problemen zijn kun je die in eerste instantie alleen opmerken door te 
kijken – wanneer je ze aan de lijn voelt kan het al te laat zijn.
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Het duikteam is dus gedurende de gehele duik met de veiligheidslijn verbonden die aan de oppervlakte, 
bij voorkeur op de kant, vastgebonden is om te voorkomen dat het uiteinde in het water valt. Voor de 
veiligheid van het duikteam is dit echter niet voldoende.

Om het mogelijk te maken met de oppervlakte te 
communiceren moet iemand van het team aan de 
oppervlakte de lijn te allen tijde in de hand hebben en 
moet deze persoon (de lijnman) de lengte van het touw 
aanpassen aan de afstand die het duikteam van het gat 
verwijdert is. Wanneer de duikers verder weg duiken 
moet de lijnman meer lijn geven en wanneer de duikers 
naar het gat terug komen moet de lijnman het 
overtollige deel van de lijn inhalen om te zorgen dat de 
lijn voldoende onder spanning staat om lijnsignalen 
mogelijk te maken. De juiste spanning op de lijn vraagt 
een beetje oefening. Wanneer de lijn te strak gespannen 
vastgehouden wordt zijn de duikers belemmerd in hun 
bewegingsvrijheid, maar wanneer je de lijn te los laat 
vieren dan is de communicatie niet meer mogelijk.

De lijnman moet er dus op letten dat het einde van de 
lijn niet in het water valt en is verantwoordelijk voor de 
communicatie met de duikers. Daarnaast dient de 
lijnman steeds de richting van de lijn in het oog te 
houden en wanneer de lijn van markeringen voorzien is 
op de afstand van de duikers te letten. Wanneer het 
contact met de duikers verloren gaat is op die manier 
belangrijke informatie beschikbaar voor de stand-by 
duikers.

De lijnman dient er dus op bedacht te zijn altijd zoveel mogelijk informatie te hebben over de situatie 
onder water en de lijnman is dan ook degene die in een noodgeval het stand-by team activeert en 
informeert over de beschikbare gegevens. Om deze rol waar te nemen is het belangrijk dat de lijnman 
iedere minuut, of maximaal iedere twee minuten, met de duikers communiceert door tenminste een OK 
signaal uit te wisselen.

Wanneer het stand-by team het water in moet, dan moeten ze op dezelfde manier als de duikers 
gezekerd zijn, wat betekend dat ze een eigen veiligheidslijn hebben die door een eigen lijnman 
vastgehouden wordt en die op dezelfde manier met dit team communiceert.

Dit betekent dat een team voor het ijsduiken uit 6 personen bestaat: duiker A en B met hun lijnman en 
een stand-by team van twee duikers met hun eigen lijnman die bij het te water gaan van het stand-by 
team voor de communicatie met deze duikers verantwoordelijk is. 

De lijnsignalen

De veiligheidslijn is de enige verbinding met de oppervlakte en daarmee (afgezien van elektronische 
communicatiemiddelen die door beroepsduikers gebruikt worden) het enige hulpmiddel om contact op 
te nemen met het veiligheidsteam aan de oppervlakte.

Tussen de duikers en het team aan de oppervlakte moet iedere minuut, of uiterlijk iedere twee minuten, 
gecommuniceerd worden. Dit is de enige mogelijkheid voor de lijnman om er altijd zeker van te zijn dat 
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met de duikers alles in orde is en dus ook de enige mogelijkheid om de stand-by duikers in een 
noodgeval op tijd het water in te sturen. Ook voor de duikers is deze communicatie belangrijk. Door de 
regelmatige communicatie weten ze dat het team aan de oppervlakte de aandacht erbij heeft, wat nodig 
is om ontspannen duiken. Wanneer de duikers geen reactie krijgen op lijnsignalen, dan kan dit 
betekenen dat de lijn ergens is blijven steken, of dat het einde van de lijn in het water gevallen is en dat 
Ieder lijnsignaal moet door de ontvanger van het signaal bevestigd worden door het te herhalen. 
Hierdoor is zeker gesteld dat het signaal volledig en correct bij het andere team aangekomen is. 
Wanneer op een signaal geen reactie komt, dan moet de lijn strak getrokken worden en aansluitend 
moet een tweede poging gedaan worden om het signaal door te geven, alvorens aan de procedure die 
gedaan moet worden bij het uitblijven van lijnsignalen te beginnen (meer over dit onderwerp in het 
hoofdstuk over „problemen, gevaren en noodgevallen onder het ijs“).

Een korte ruk aan de lijn is niet voldoende om 
een lijnsignaal te geven. De lijn staat onder 
een beetje spanning, maar niet te veel omdat 
de duikers anders in hun bewegingsvrijheid 
gehinderd worden. De lijn loop dus niet in 
een rechte lijn naar de duikers, maar hangt 
een beetje door. Bij een korte ruk wordt de 
lijn dus alleen een beetje gespannen, maar het 
signaal komt niet bij de ander aan.

Lijnsignalen moeten daarom zowel aan de 
oppervlakte als onder water met grote, 
overdreven armbewegingen geven worden 
om zeker te stellen dat deze bij het andere 
team aankomen.

Om de communicatie met lijnsignalen niet te ingewikkeld te maken beperken we ons bij het ijsduiken 
tot drie verschillende lijnsignalen:

1x trekken – „ meer of minder lijn “

Eén keer aan de lijn trekken betekent „meer of minder lijn“. Wanneer het duikteam zich verder van het 
gat verwijderen wil trekt duiker A één keer aan de lijn. Hetzelfde teken wordt gegeven wanneer de lijn 
wat te los in het water hangt, of wanneer de duikers van plan zijn naar het gat terug te duiken. Het is de 
taak van de lijnman om aan de bewegingen van de lijn te herkennen of hij de lijn moet inhalen of vieren. 
Wanneer de duikers de van te voren vastgelegde maximum afstand van het gat bereikt hebben geeft de 
lijnman het teken „minder lijn“ door één keer aan de lijn te trekken. Op deze manier maakt de lijnman 
de duikers erop attent dat ze de maximale afstand (of eventueel de maximale duiktijd) bereikt hebben.

2x trekken – „OK? OK!“

Twee keer aan de lijn trekken is het OK teken voor het ijsduiken. Wanneer een minuut lang geen andere 
lijnsignalen gebruikt zijn dient de lijnman met twee rukken aan het touw de duikers te vragen of alles in 
orde is. De ontvanger bevestigd dit dan door op zijn beurt twee keer aan het touw te trekken. Wanneer 
het antwoord uitblijft, moet de lijn eerst strak getrokken worden en dient de zender daarna het signaal 
te herhalen. Wanneer opnieuw een reactie uitblijft, moeten de duikers langs de lijn naar het gat terug 
duiken of moet de lijnman het stand-by team het water insturen om de duikers te zoeken.

3 trekken of vaker – „ Probleem! Noodgeval! De duikers direct naar het gat terug trekken!“
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Met drie of meer rukken aan de lijn geven de duikers aan dat ze een probleem hebben en onmiddellijk 
naar het gat teruggetrokken willen worden. In een ernstig noodgeval kan het zijn dat de duikers onder 
stress staan en meermaals wild aan de lijn trekken is in die toestand een normale reactie. Wanneer de 
lijnman het noodsignaal ontvangt dient hij ook omstanders te alarmeren zodat deze kunnen helpen de 
duikers onder het ijs vandaan te trekken. Meerdere redders kunnen de duikers sneller terug trekken en 
omdat dit teken bij ernstige noodgevallen gebruikt worden is die extra snelheid van voordeel.

Verdere technieken voor het ijsduiken

We zullen nu een aantal technieken doorspreken die voor het ijsduiken gebruikt worden. Aan de ene 
kant gaat het om tips die je ijsduiken aangenamer en plezieriger te maken, aan de andere kant zullen we 
hier elementaire veiligheidsregels doorspreken die tot nu toe nog niet aan de orde zijn geweest.

De „derden regel“ – zodat je nooit zonder lucht komt te zitten - De derden regel is naast het gebruik 
van een veiligheidslijn, de regels voor het lijnenmanagement en lijnsignalen een elementaire 
veiligheidsregel voor het ijsduiken. Wanneer je een duik onder het ijs maakt dan dien je altijd een derde 
van je luchtvoorraad voor onvoorziene omstandigheden te reserveren. Een derde van de luchtvoorraad 
is voor het ontdekken van de wereld onder het ijs, een derde is voor de terugkeer naar het gat en een 
derde is gereserveerd als reserve.

Afspraken voor de duik - Alvorens af te dalen 
dienen de duikers af te spreken wie welke 
taken op zich neemt (duiker A en duiker B) en 
wat de onderlinge positie in het water zal zijn. 
Daarnaast dienen de duikers af te spreken in 
welke richting ze de duik beginnen en dienen 
ze de te gebruiken handsignalen door te 
nemen, in het bijzonder wanneer het geen 
ingespeeld team is. Het kan ook van voordeel 
zijn afspraken te maken over zaken zoals de 
maximale duiktijd, het gebruik van de derden 
regel en de manier waarop de duikers elkaar 
over hun luchtvoorraad informeren.

Alvorens aan een duik te beginnen dient het duikteam met de lijnman en de stand-by duikers de 
lijnsignalen door te nemen om er zeker van te zijn dat een ieder in het team dezelfde lijnsignalen 
gebruikt.

Het aantrekken en uittrekken van de persluchtset en de zwemvliezen - Het ijsoppervlak rondom het 
gat is vaak zeer glad (in het bijzonder wanneer niet vaak genoeg sneeuw of zand over het 
natgespetterde ijs gestrooid wordt. Wanneer je tijdens het aantrekken van de zwemvliezen of de 
persluchtset valt, dan kan dit ernstige verwondingen veroorzaken. Daarom is het aan te bevelen deze 
twee delen van de uitrusting altijd zittend op een rand van het gat aan te trekken. Bij het aantrekken 
van de persluchtset is het aan te bevelen dat je je door anderen laat helpen.

Het aantrekken van de zwemvliezen gaat in de regel gemakkelijk wanneer je de ene voet op het andere 
been legt. Daarbij trek je de linker zwemvlies met de rechterhand aan terwijl je de linkervoet op je 
rechterbeen legt, en andersom.

Wanneer je bijvoorbeeld door de beperkte bewegingsvrijheid van je droogpak moeite hebt om de 
zwemvliezen op deze manier zittend aan te trekken, probeer het dan niet staand, maar laat je door een 
ander bij het aantrekken van de zwemvliezen helpen. Wanneer je zoals aanbevolen zittend de laatste 
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voorbereidingen voor de duik doet, dan kan blijken dat het gemakkelijker is eerst de zwemvliezen aan 
te trekken en daarna pas de persluchtset.

Te water gaan in het gat in het ijs wordt vanuit 
een zittende positie gedaan. Op deze manier 
spettert minder water op het ijs in de omgeving 
van het gat en zijn er minder problemen met 
gladheid door opnieuw bevroren spatwater op 
het ijs. Blaas lucht in het jacket, plaats beide 
handen aan één kan van je lichaam, duw met 
beide handen af en laat je langzaam in het water 
zakken. Waarschijnlijk moet je je lichaam hierbij 
eerst een beetje draaien naar de kant waar je de 
handen wilt plaatsen. Wanneer dit aangenamer 
is kun je je ook gewoon op de rand op je buik 
draaien en dan naar achteren het water in 
glijden.

Bij temperaturen onder nul mag je aan de 
oppervlakte niet uit je automaat ademen, omdat 
hierdoor de tweede trap van de automaat zal 
bevriezen, waardoor de automaat zal gaan 
afblazen. Tijdens het te water gaan dien je de 
automaat met het mondstuk naar beneden in de 
hand te houden. Je neemt de automaat dan pas 
in de mond als je hoofd onder water is en begint 
pas onder water door de automaat te ademen 
om te voorkomen dat je automaat bevriest.

Het water onder het ijs is koud. Deze kou kan bij 
het eerste contact met het water een doffe of 
stekende pijn met zich meebrengen. Deze pijn 
verdwijnt na een korte periode van aanpassing 
aan de lage temperatuur. Na het afdalen dien je dan ook een minuut of twee net onder de rand van het 
gat in het ijs de tijd te nemen om aan de lage temperatuur te wennen. Ga pas verder bij het gat vandaan 
wanneer je geen pijn meer voelt en wanneer je je prettig voelt.

Duikdiepte - Het interessante en fascinerende van het ijsduiken is het duiken langs de structuren onder 
het ijs, het zien hoe je luchtbellen als kwik tegen het ijsoppervlak wegschieten en het lichtspel dat uniek 
is voor het ijsduiken. Het ijsduiken speelt zich dan in de regel ook af op diepten van niet meer dan twee 
of drie meter onder het ijs (wanneer de ijsstructuren niet dieper steken). Interessante dingen op de 
bodem kun je ook in het voorjaar bekijken wanneer het ijs gesmolten is.

Een uitzondering op deze diepte is het bekijken van het lichtspel in en rondom het gat in het ijs. De 
lichtstralen zijn zeer interessant en laten een betoverend lichtspel op de bodem zien. Om dit optimaal te 
kunnen bekijken is het vaak de moeite waard om in de directe omgeving van het gat even op een diepte 
van 5 tot 10 meter af te dalen.

Afgezien van het duiken op de plaatsen waar het interessanter is, is er nog een andere reden om bij het 
ijsduiken de diepte te beperken. Het luchtverbruik neemt op grotere diepte toe, en zoveel meer lucht 
door de automaat stroomt, zoveel te groter is het risico dat de automaat bevriest en gaat afblazen. 
Grotere diepte vergroot ook het risico op een ongecontroleerde opstijging – in het bijzonder wanneer je 
naar het gat terug getrokken wordt en niet snel genoeg (of helemaal niet) kunt ontluchten om de 
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uitzettende lucht in het jacket en het droogpak bij afnemende diepte te kwijt te raken. Beperk je bij het 
ijsduiken tot een maximum diepte tussen de 5 en 10 meter. 

Duiken op grotere hoogte - Veel ijsduiken worden in bergmeren gemaakt. Vergeet niet de 
duikcomputer in te stellen voor de hoogte boven de zeespiegel. Wanneer je met tabellen duikt moeten 
deze voor de hoogte waarop je duikt omgerekend worden. De kans dat je bij een ijsduik in de buurt van 
de nultijd komt (zelfs bij de beperkte nultijden in bergmeren) is gering, maar een factor die wel een rol 
speelt zijn de geringere stijgsnelheden voor het duiken op grotere hoogte. Wanneer je niet met de 
procedures voor het duiken op grotere hoogte vertrouwd bent dien je je van te voren te informeren.

Omdat de lucht in de bergen „dunner“ is, is het moeilijker om het lichaam met voldoende zuurstof te 
verzorgen wanneer we ons inspannen. Werk daarom niet te hard en houd regelmatig een pauze 
wanneer je de uitrusting naar het gat draagt en wanneer je het gat in het ijs maakt.

Wanneer je de duik met een duiktabel berekent, vergeet dan niet de regel voor het duiken in koud 
water toe te passen. Blijf ook wanneer je met een computer duikt ruim binnen de nultijd.

Een neutraal drijfvermogen handhaven - Het trimmen onder het ijs kan in het begin een beetje 
moeilijk zijn omdat je met andere referentiepunten te doen hebt. Omdat het water onder het ijs zeer 
koud is zijn er minder zweefdeeltjes die als referentie kunnen dienen. Duikers wennen over het 
algemeen snel aan de nieuwe situatie en na korte tijd zal ook het trimmen onder het ijs geen probleem 
meer zijn. Je kunt de gewenning versnellen door de gewoonte te nemen een punt in het ijs als 
referentiepunt te kiezen.

Problemen, gevaren en noodgevallen onder het ijs

Doet zich onder water een probleem voor, dan is het 
belangrijk dat je rustig blijft. Rustig blijven is 
essentieel, ongeacht of je ademautomaat afblaast of 
dat je zonder lucht komt te zitten. Je beste kans om 
een probleem onder het ijs onder controle te krijgen is 
in alle rust te handelen. Opstijgen gaat niet omdat er 
zich een laag ijs boven je hoofd bevindt.

Word je onder water met een probleem 
geconfronteerd, stop dan alle activiteiten, adem rustig 
en denk erover na hoe je op het probleem reageren 
wilt. Zogauw je weet hoe je het probleem wilt oplossen 
kun je beginnen te handelen, of kun je het noodsignaal 
geven als teken dat het team aan de oppervlakte je 
naar het gat terug moet trekken. Natuurlijk zijn er ook 
problemen waarbij je onmiddellijk moet handelen en 
waarvoor het niet nodig is er lang over na te denken. 
Ook bij zulke problemen is het echter belangrijk dat je 
niet hectisch reageert, maar op een kalme manier de 
handelingen voor het oplossen van het probleem 
uitvoert. Wanneer je je mentaal op mogelijke 
problemen voorbereid, dan zal dit erbij helpen om in 
een noodgeval op de juiste manier te reageren.

In de regel is het geven van een noodsignaal en je naar het gat terug laten trekken de beste oplossing 
voor de meeste problemen onder het ijs. Meestal is dit beter dan een poging het probleem onder het ijs 
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op te lossen. Voor veel problemen (zoals een afblazende automaat) is een poging dit onder het ijs op te 
lossen alleen tijdverspilling. Daarnaast kunnen „standaardproblemen“ die onder normale 
omstandigheden zonder problemen opgelost worden onder het ijs tot verdere problemen voeren: aan 
de ene kant is het niveau van stress bij veel duikers onder een laag ijs hoger en aan de andere kant is 
het duiken aan een lijn voor de meeste duikers iets waar ze niet aan gewend zijn. Sommige duikers zijn 
daardoor onder het ijs minder belastbaar en vervallen sneller dan normaal via stress in paniek. De 
lijnen brengen daarnaast het probleem dat de duikers in de pogingen een ander probleem op te lossen 
verstrikt raken, waardoor het probleem eerder verslechtert dan opgelost wordt.

Bij twijfel dien je dus geen poging te ondernemen het probleem onder het ijs op te lossen, maar kies je 
ervoor je naar het gat terug te laten trekken om het probleem dan daar op te lossen.

Ongecontroleerde opstijging - Het gevaarlijke bij een ongecontroleerde opstijging is de klap tegen het 
ijs. Probeer in zo’n situatie zoveel mogelijk het vest en droogpak te ontluchten om de klap te beperken. 
Draai je op tijd op de buik om te voorkomen dat je met het hoofd tegen het ijs klapt. 

Het is in zo’n situatie het beste wanneer de fles of de kraan de klap opvangt. De klap met je handen 
opvangen in plaats van je hoofd is beter, maar dit kan ook verwondingen aan je hand of pols 
veroorzaken. Het is dus beter bij een gecontroleerde opstijging niet de handen naar boven te houden.

Het afblazen van een bevroren automaat –
Ademautomaten kunnen in koud water 
bevriezen en daardoor afblazen. Dit gevaar 
wordt op diepten groter dan 15 meter 
beduidend groter. Voor het bevriezen van 
automaten moet zich vocht bevinden in de 
omgeving van het hoge of het middendruk 
ventiel. Vocht kan op verschillende manieren 
in de automaat terecht komen.

De meest voorkomende oorzaak is dat de lucht 
in de duikfles niet voldoende droog is (vocht 
dat zich in vele malen vullen in de fles 

verzamelt). Het kan echter ook in de eerste trap komen wanneer je de beschermkap op de eerste trap 
vergeet te plaatsen, of wanneer je bij het spoelen van de automaat de waterloosknop op de tweede trap 
indrukt.

Het vocht in de tweede trap komt voor een groot deel van de door jouw uitgeademde vochtige lucht. 
Het kan natuurlijk ook zijn dat sneeuw in de tweede trap komt of dat er zich nog vocht van de 
voorgaande duik in de tweede trap bevindt. De lucht die je uit de automaat ademt is droog, maar de 
lucht die je uitademt is vochtig door het vocht dat je lichaam aan de lucht toevoegt. Adem dus aan de 
oppervlakte niet in een automaat uit. Aan de oppervlakte zijn de luchttemperaturen bij het ijsduiken 
meestal onder nul. Bij het ademen uit een automaat daalt deze temperatuur nog verder. Wanneer er 
vocht in de tweede trap zit dan zal dit bevriezen en wanneer er nog geen vocht in zat, dan zal dit er in 
komen op het moment dat je in de tweede trap uitademt. Onder water is de temperatuur boven nul en 
is het risico op bevriezing geringer. Neem de automaat dus pas onder water in de mond. In het 
hoofdstuk over uitrusting is al doorgenomen aan welke vereisten een automaat moet voldoen om 
geschikt te zijn voor het ijdduiken.

Ein Een automaat die onder het ijs afblaast is geen reden om in paniek te raken. Het duurt veel langer 
dan je denkt voordat de fles volledig leeg is. Adem gewoon verder uit de afblazende automaat (of wissel 
op de alternatieve luchtverzorging) en informeer je buddy. Wanneer de automaat niet te sterk afblaast 
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kan het de passende reactie zijn om gewoon naar het gat terug te zwemmen, in het bijzonder wanneer 
je niet zo ver van het gat verwijderd bent.

Wanneer de automaat sterk afblaast geef je het noodsignaal (drie rukken aan de lijn), als teken dat je 
door het veiligheidsteam naar het gat terug getrokken wilt worden. Wanneer je niet verder dan de 
aanbevolen afstand van het gat bent gegaan, dan zal het terugtrekken naar het gat niet langer dan 20 of 
30 seconden duren. Dit is in de meeste gevallen de veiligste en snelste methode om op een afblazende 
automaat te reageren. Wanneer je nog weinig lucht in de fles hebt op het moment dat de automaat 
afblaast, dan kun je overwegen om op de alternatieve luchtvoorziening van je buddy te wisselen. 
Wanneer je van de alternatieve luchtvoorziening van je buddy gebruik wilt maken, wissel dan alvorens 
het noodsignaal te geven en houd je in dat geval stevig aan de buddy vast om tijdens het terug trekken 
naar het gat de alternatieve luchtvoorziening niet uit de mond te verliezen.

Duik je met een dubbele kraan en twee eerste trappen, dan zou ook nog de mogelijkheid bestaan dat je 
buddy de kraan met de afblazende automaat dicht draait. Je wisselt dan op de tweede automaat. Deze 
mogelijkheid is echter om verschillende redenen niet aanbevolen. Omdat je je rug naar je buddy moet 
draaien om het mogelijk te maken de kraan te sluiten kan het zijn dat de noodzakelijke bewegingen jou 
of je buddy in de lijn verwikkelen. Daarnaast bestaat de kans dat de duikers bij zulke handelingen 
ongewenst afzakken naar grotere diepte, wat het gevoel van stress vergroten kan. Ook zijn er factoren 
die extra onrust veroorzaken kunnen, zoals per ongeluk de verkeerde kraan sluiten, het niet meer 
functioneren van een inflator van het vest of droogpak omdat deze op de gesloten kraan aangesloten is, 
verwarring tussen de buddy’s bij het innemen van hun oorspronkelijke positie na het sluiten van de 
kraan en dergelijke. Verwarring onder het ijs kan snel in paniek omslaan en het is dan ook aan te 
bevelen altijd voor de eenvoudigste methode te kiezen, wat in het geval van een ijsduik het 
terugtrekken naar het gat betekend en niet het sluiten van een kraan door de buddy.

Zodra de duikers in het gat terug zijn kan het veiligheidsteam 
de kraan sluiten en kan de automaat met warm water uit een 
thermosfles ontdooid worden. Het water wordt in de eerste 
trap en eventueel over de tweede trap gegoten. 

Als het warme water niet werkt en de automaat ook na het 
begieten afblaast wanneer de kraan weer geopend wordt, 
dan was de reden voor het afblazen waarschijnlijk geen 
bevriezing, maar een defect. De defecte automaat dient dan 
niet meer gebruikt te worden!

Wanneer de automaat met succes ontdooit is, dan kan deze 
voor verdere duikactiviteiten gebruikt worden, onder de 
voorwaarde dat de luchtvoorraad in de fles nog groot genoeg 
is. Vergeet echter niet dat het bevriezen van de automaat een 
teken is dat de automaat van binnen vochtig is en dat er dus 
een kans bestaat dat de automaat opnieuw zal bevriezen en 
dus opnieuw af zal blazen. Duik in zo’n geval conservatief en 
ga niet te ver bij het gat vandaan. Duik ook niet te diep.

Geen lucht - Wanneer je je aan de derden regel houdt en 
wanneer je regelmatig je manometer controleert, dan zou het 
eigenlijk niet zover mogen komen dat je zonder lucht komt te 

zitten. Het zonder lucht raken is onder het ijs dan ook meestal het gevolg van een ander probleem.

Wanneer je onder het ijs door je luchtvoorraad heen raakt, dan dien je rustig te blijven en dien je 
gebruik te maken van de alternatieve luchtverzorging van je buddy. Houd je aan je buddy vast om tot 
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rust te komen en geef dan het noodsignaal. In het gat aangekomen moet je nu het vest met de mond 
opblazen, of lood afwerpen, om voor een positief drijfvermogen te zorgen.

Kramp onder water - De reactie op kramp onder het ijs is gelijk aan de reactie bij iedere andere duik. 
Meestal kun je een kramp zelf oplossen door je zwemvlies aan de punt te grijpen en je been te strekken. 
Je buddy kan natuurlijk helpen, maar vanwege de kans om in de lijnen verstrikt te raken is het aan te 
bevelen dat je het probleem zelf oplost. Wanneer het niet lukt om de kramp te verwijderen, of wanneer 
de kramp steeds opnieuw komt, dan dien je het noodsignaal te geven om naar het gat terug getrokken 
te worden.

Verloren zwemvliezen of andere uitrusting - Afhankelijk van de structuur van de bodem kan een 
verloren zwemvlies of een ander deel van de uitrusting sediment opwarrelen, waardoor het voorwerp 
niet meer goed zichtbaar is. Het zoeken in opgedwarreld sediment maakt dit probleem nog erger en de 
kans is groot dat je de lijnen en je buddy niet meer kunt zien. Het zicht voor het volgende duikteam zal 
dan ook beperkt zijn.

Wanneer het onwaarschijnlijk is dat het uitrustingsstuk in de bodem wegzakt, laat je het gewoon liggen 
en kijk je (of het volgende team) er gewoon de volgende duik naar uit – in het bijzonder wanneer je niet 
ver bij het gat vandaan bent (dan is het zoekgebied niet zo groot). Sediment zinkt na verloop van tijd en 
het zoeken is dan veel gemakkelijker.

Gaat het om een verloren zwemvlies, dan kun je het noodsignaal geven om je naar het gat terug te laten 
trekken. Het zwemmen met een enkele zwemvlies kost teveel kracht.

Lek in het droogpak - Een lek droogpak is niet alleen zeer onaangenaam, maar kan ook snel 
onderkoeling van de duiker veroorzaken. Let er bij het aantrekken van een droogpak op dat de seals 
goed op de huid aansluiten en dat bij het monteren van droge handschoenen niets ingeklemd wordt. 
Wanneer je merkt dat water in het droogpak komt, dan dien je de duik onmiddellijk af te breken. 
Wanneer het koude water onder het ijs in het pak komt, dan zal het niet lang duren voordat je 
onderkoelt raakt.

Het uitblijven van lijnsignalen - Het uitblijven van 
lijnsignalen is een alarmerende gebeurtenis en dat zowel 
voor de lijnman als voor de duikers onder het ijs. 

Wanneer de lijnman geen signalen krijgt van de duikers 
onder het ijs, dan kan dat verschillende oorzaken hebben. 
Het kan zijn dat de lijn te los in het water ligt. Terwijl de 
stand-by duikers zich voorbereiden om te water te gaan 
dient de lijnman te proberen om de lijn strak te krijgen en 
daarna opnieuw te proberen met de duikers contact op te 
nemen. Wanneer de tweede poging om contact op te 
nemen weer niet lukt, dan moeten de stand-by duikers het 
water in om de vermiste duikers te zoeken. 

Krijgt het duikteam geen reactie meer op lijnsignalen, dan 
kan dit ook aan verschillende oorzaken liggen. Het kan zijn 
dat de lijnman niet oplet of dat deze een slecht 
lijnmanagement heeft. Een andere mogelijkheid is dat de 
lijn losgeraakt is en in het water gevallen is. In deze 
gevallen dienen de duikers langs de lijn terug te zwemmen, 
omdat de lijn nog steeds in de richting van het gat in het ijs 
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voert. Ook de veiligheidsduikers zullen in eerste instantie de lijn volgen totdat ze op het duikteam 
stoten.

De oorzaak voor het uitblijven van lijnsignalen kan echter ook zijn dat de lijn onder het ijs ergens is 
blijven steken. De lijn moet dan door de duikers weer vrijgelegd worden. Dit onderwerp wordt dadelijk 
meer in detail doorgenomen (zie ook „lijn is blijven steken“).

Losse lijn - We spreken over een losse lijn wanneer het einde van de lijn in het water gevallen is, of 
wanneer de bevestiging van de lijn aan de duiker losgeraakt is (bijvoorbeeld wanneer de musketon los 
gegaan is, of wanneer de duikers zich onbewust van de lijn losgehaakt hebben).

Wanneer je bij een poging de lijn strak te trekken geen weerstand voelt, dan is dit een teken dat je met 
een losse lijn te doen hebt. Na het inhalen van een paar meter dien je te stoppen omdat ook een losse 
lijn onder het ijs voor de duikers en voor het stand-by team een hulp is bij de oriëntatie. 

De juiste reactie is dezelfde die beschreven is voor het uitblijven van lijnsignalen. Het terug zwemmen 
langs de lijn voor de duikers en het onmiddellijke activeren van de stand-by duikers aan de oppervlakte 
om de vermiste duikers te zoeken.

Onopgemerkt verlies van de lijn onder water - Een onopgemerkt verlies van de lijn onder water is bij 
een correct lijnmanagement eigenlijk uitgesloten. Om een onopgemerkt verlies van de lijn te 
voorkomen en om een effectieve communicatie met de oppervlakte zeker te stellen moeten de duikers 
de lijn doorlopend in de hand houden, wat een essentieel bestanddeel van het lijnmanagement is.

Gaat het contact met de lijn toch verloren, dan moeten de duikers opstijgen en zich tegen het 
ijsoppervlak plaatsen. Aan de ene kant om uit te kijken naar de los drijvende lijn en aan de andere kant 
om lucht te sparen terwijl de stand-by duikers aan het zoeken zijn. De duikers dienen daarbij op hun 
plaats te blijven en dienen te kijken of ze de stand-by duikers of hun lijn zien komen. Wanneer de 
ijsduikplaats goed voorbereid is, dan zijn er „wegen“ in het ijs vrijgemaakt die voor de duikers ter 
oriëntatie dienen om het gat terug te vinden. Zulke wegen dienen echter alleen dan gevolgd te worden 
wanneer zeker is dat deze richting het eigen gat gaat.

Wanneer het eventueel „oude wegen“ zijn die naar al dichtgevroren gaten van vroegere ijsduiken 
voeren, of wanneer het onduidelijk is in welke richting de wegen gevolgd moeten worden, dan is het 
beter om op de stand-by duikers te wachten (zie ook de „procedures voor onder het ijs vermiste 
duikers“ die later aan de orde komen).

Lijn is blijven steken - Het is de verant-
woordelijkheid van de duikers er voor te zorgen 
dat de lijn nergens blijft steken, of de lijn weer 
vrij te leggen wanneer dat toch gebeurt. 
Wanneer de duikers echter niet bemerken dat de 
lijn ergens vast hangt, dan kunnen ook de stand-
by duikers in actie komen om de lijn weer vrij te 
leggen.

Het kan zijn dat de duikers meer lijn nodig zijn 
om het vrijleggen mogelijk te maken. In dat geval 
kunnen ze de lijnman het betreffende lijnsignaal 
geven om meer lijn te krijgen omdat een te 
strakke lijn moeilijk vrij te leggen is. Geef een 
enkele ruk aan de lijn aan de kant van de lijnman. 

Wanneer het niet lukt om de lijn vrij te leggen dat kan het noodsignaal gegeven worden om aan te 
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geven dat de stand-by duikers moeten komen om te helpen (de stand-by duikers moeten na een 
noodsignaal het water in wanneer het niet lukt om de duikers terug naar het gat te trekken).

Zodra de lijn vrij is en nergens meer steekt, moet ter controle op een vrije lijn het OK signaal 
uitgewisseld worden. De duikers kunnen zich er op deze manier van overtuigen dat de lijn weer 
voldoende strak is en dat een ongestoorde communicatie met de lijnman mogelijk is. Het team aan de 
oppervlakte wordt er door datzelfde signaal over geïnformeerd dat alles (weer) in orde is. Eventueel 
uitgestuurde of zich voorbereidende stand-by duikers kunnen dan terug geroepen worden. Wanneer 
het de stand-by duikers zijn die de lijn vrij leggen dan dienen zij een OK signaal te geven en op de 
bevestiging van dit signaal te wachten. Wanneer de duikers antwoorden is zover alles in orde en kan 
het stand-by team naar het gat terug keren. Blijft het antwoord van de duikers uit, dan dient het stand-
by team verder te zoeken naar de duikers, of verdere plaatsen waar de lijn is blijven steken.

Einde van de lijn -Wanneer het einde van de lijn bereikt is, mogen de duikers zich niet verder van het 
gat verwijderen. De duikers krijgen dan het signaal „minder lijn“ (één keer aan de lijn trekken). De 
duikers kunnen in dat geval niets anders doen dan het signaal te bevestigen en de duik voort te zetten 
door op dezelfde afstand in een cirkel om het gat te zwemmen, of naar het gat terug te keren. Wanneer 
de lijnman bij het bereiken van de maximale afstand een lege lijn bemerkt stuurt hij onmiddellijk de 
stand-by duikers op pad die over een langere lijn dan het duikteam beschikken.

Bijna verdrinken - Personen die in koud water het bewustzijn verliezen hebben zelfs na langere 
onderbrekingen van de zuurstoftoevoer (verlies van de ademautomaat of stoppen met ademhalen) en 
na langere hartstilstand nog goede overlevingskansen. Ook blijvende schade ontstaat bij koude 
temperaturen pas later dan in „normale“ situaties. Begin daarom na een redding van een niet 
ademende, bewusteloze duiker onmiddellijk met de hartreanimatie. Ook wanneer je weet hoelang de 
duiker al vermist is, want ook dan weet je niet vanaf welk tijdstip de duiker niet meer ademt, of sinds 
wanneer de hartslag gestopt is. Iedereen die bijna verdronken is moet aansluitend door een arts 
behandeld worden.

Onderkoeling - Hypothermie is een toestand met een te lage lichaamstemperatuur en betekend dat je 
onderkoeld bent. Water veroorzaakt een verlies van de lichaamstemperatuur dat 20 keer zo snel gaat 
als bij dezelfde temperatuur in lucht, waardoor een onderkoeling veel sneller ontstaat dan aan land. Bij 
een temperatuur van 4 graden kan een volledig uitgeruste duiker al binnen 30 minuten sterk afkoelen. 
IJsduiken mogen daarom niet te lang duren.

Het lichaam reageert op een aankomende onderkoeling door de bloedvaten nauwer te maken in een 
poging het temperatuurverlies te beperken. Daarnaast probeert het lichaam door trillingen van de 
spieren warmte te genereren. De eerste aanduidingen zijn daarom gevoelloosheid in de vingers, tenen 
en ledematen en ongecontroleerd rillen.

Na verloop van tijd is het lichaam niet meer in staat om de lichaamstemperatuur op peil te houden. Het 
lichaam stopt dan de pogingen om tegen het temperatuurverlies te vechten. De bloedvaten gaan weer 
open en het ondervinden van de kou verdwijnt. Ook het rillen houdt op en de onderkoeling gaat nu 
ongeremd verder. De duiker verliest het coördinatievermogen, wordt moe en denkt langzaam. De 
duiker wordt nalatig en is niet meer in staat eenvoudige taken uit te voeren. De duiker is zich niet meer 
van zijn toestand bewust. Wanneer de onderkoeling niet herkend wordt zal de duiker in het verdere 
verloop het bewustzijn verliezen en daardoor eventueel verdrinken of door te lage 
lichaamstemperatuur sterven.

Wanneer je de eerste aanduidingen voor onderkoeling bemerkt dien je de duik af te breken, het water 
te verlaten en warme kleding aan te trekken. In het bijzonder een muts op te zetten, maar ook een sjaal, 
handschoenen, et cetera. Warm jezelf op en zie af van verdere duiken op dezelfde dag. Wanneer je het al 
bij de eerste duik koud hebt is het niet verstandig verdere duiken te maken. 
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Onderkoelde patiënten dienen in dekens gewikkeld te worden, of in een slaapzak gestopt. Vergeet ook 
niet het hoofd tegen verdere afkoeling te beschermen. Warm een onderkoelde patiënt langzaam op. 
Wikkel bijvoorbeeld warme stenen of andere objecten in doeken en leg deze tegen de nek, in de oksels 
of tegen de lies van de patiënt. Geef de patiënt iets zoets te drinken. Controleer telkens de temperatuur 
van de doeken om te voorkomen dat je de patiënt verbrand. De patiënt voelt dit door de onderkoeling 
zelf eventueel niet.

Een onderkoelde patiënt mag niet roken en geen alcohol of koffie drinken. De patiënt dient onder 
toezicht te blijven. Probeer niet de patiënt warm te wrijven en warm de patiënt niet te snel op door 
deze bijvoorbeeld in een warm bad te dompelen of onder een hete douche te zetten. Daardoor neemt 
het noodzakelijke bloedvolume toe waardoor extra complicaties, waaronder hartstilstand, kunnen 
ontstaan. Het opwarmen van de patiënt tot een normale temperatuur moet onder medisch toezicht 
gedaan worden. Zware onderkoeling is dus een noodgeval waarvoor de reddingsdiensten gealarmeerd 
worden.

Weinig slaap, onvoldoende kleding, te weinig eten, wind, ziekte en consumptie van alcohol zijn factoren 
die de gevoeligheid voor onderkoeling vergroten.

Bevriezingen - Een bevriezing is een door kou veroorzaakte weefselbeschadiging aan de huid. De 
meeste bevriezingen ontstaan in slecht doorbloede lichaamsdelen, zoals de neus, oren, vingers en 
tenen, maar ook de wangen en de kin. Bevriezingen kunnen alleen aan land ontstaan, niet in het water. 
Omdat je bij het ijsduiken ook als lijnman of stand-by duiker kunt optreden gaan we kort op 
bevriezingen in, ook al ontstaan deze niet tijdens een duik onder het ijs.

Net als bij brandwonden is er een verdeling in de graad van de bevriezing. Eerste graad bevriezingen 
zijn het minst ernstig. In dit geval gaat het om lokale bevriezingen van alleen de bovenste laag van de 
huid. De huid wordt op de betroffen plaats rood gevlekt en gevoelloos. De kleur van de huid is lichter 
dan normaal. Bij het opwarmen kan een eerste graad bevriezing pijn doen of jeuken. Hiertegen kunnen 
pijntabletten genomen worden.

Bij een tweede graad bevriezing ontstaan blaren en bij een derde graad bevriezing sterft het weefsel. 
Blaren van bevriezingen genezen met de tijd zonder lidtekens en dienen niet geopend te worden. 

Plaatsen van het lichaam met derde graad bevriezingen zien er eerst wit uit en worden hard. Bij een 
minder ernstige bevriezing blijft de huid zacht. Na het opwarmen kunnen plaatsen met een derde graad 
bevriezing zwart verkleuren. Vaak weet je pas weken later hoe ernstig een bevriezing geweest is. Bij 
een derde graad bevriezing is ook het weefsel onder de huid betroffen.

Wanneer je langdurig in lage temperaturen blijf kun je ook vorstbuilen krijgen. Op de betroffen plaatsen 
krijg je dan zwellingen. Deze krijgen een roodblauwe kleur en doen pijn. Ook bij vorstbuilen kan 
weefsel sterven. Nog jaren na het voorval kan het betroffen deel van je lichaam pijn doen en gevoelig 
zijn voor temperatuurveranderingen.

De eerste-hulp voor een bevriezing bestaat in het langzaam opwarmen van het betroffen weefsel. 
Gebruik daarvoor geen grote hitte, zoals een verwarming of een oven. Wat je ook dient na te laten is het 
wrijven of masseren van het betroffen weefsel en de patiënt dient het bewegen van het betroffen 
lichaamsdeel zoveel mogelijk te beperken. De ijskristallen in de cellen kunnen bij zulke handelingen het 
weefsel beschadigen. Het is beter om een warm lichaamsdeel (bijvoorbeeld je hand) tegen de 
bevriezing te drukken, of neem het bevroren lichaamsdeel bijvoorbeeld onder je oksel om het op te 
warmen. Ook het uitademen tegen het bevroren lichaamsdeel helpt om het langzaam te ontdooien. 
Wanneer je het lichaamsdeel in water wilt ontdooien, dan moet je met koud water beginnen en dan 
later stap voor stap naar warmer water overgaan. Wanneer het lichaamsdeel eenmaal ontdooit is moet 
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je er voor zorgen dat het niet opnieuw bevriest. De patiënt mag na het ontdooien het betroffen 
lichaamsdeel niet gebruiken.

Net als voor verbrandingen is ook voor bevriezingen een behandeling door een arts noodzakelijk. Het 
verdere opwarmen van de patiënt dien je aan medisch personeel over te laten. In de meeste gevallen 
kan het bevroren weefsel én het functioneren van het betroffen lichaamsdeel behouden blijven.

Om bevriezingen te voorkomen dien je naakte huid te bedekken, dikke handschoenen en goede 
schoenen te dragen en een sjaal, muts en hoofdband te gebruiken. Bevriezingen kunnen sneller 
optreden wanneer je vochtige kleding draagt. Katoenen ondergoed is daarom niet zeer geschikt. Het 
ondergoed dat door skiërs gedragen wordt is beter geschikt wanneer je een dag in de kou doorbrengt
omdat deze het vocht van het lichaam vandaan transporteert. Zorg er ook voor dat je altijd droge kleren 
als vervanging bij je hebt om te wisselen wanneer je, bijvoorbeeld bij het vrijleggen van het gat in het 
ijs, gezweet hebt. Doe niet mee aan ijsduiken wanneer het extreem koud is of wanneer er een sterke 
wind staat.

De procedure bij een onder het ijs vermiste duiker

Algemene richtlijnen - Wanneer je je consequent aan de veiligheidsregels houdt is het vrijwel 
uitgesloten dat een duiker onder het ijs vermist raakt. Wanneer het toch gebeurt, dan is dit een ernstig 
noodgeval waarop zowel de duikers, de stand-by duikers en de lijnman op voorbereid moeten zijn. 

Als eerste moeten alle deelnemers aan de ijsduik weten wat hun rol in zo’n noodgeval is (mentale 
voorbereiding) en daarnaast moet alles wat nodig is om onder het ijs te zoeken ter plaatse aanwezig 
zijn en voorbereid zijn. De stand-by duikers moeten hun duikpak dragen, aan de oppervlakte voldoende 
tegen de kou beschermd zijn en in de buurt van het gat klaar zijn om in actie te komen (lichamelijk 
voorbereiding). De persluchtuitrusting van de veiligheidsduikers moet compleet gemonteerd klaar zijn 
om gebruikt te worden en de maskers en zwemvliezen moeten gedragen worden of onmiddellijk 
gegrepen kunnen worden. De veiligheidslijn van de stand-by duikers moet klaar zijn voor gebruik en 
zowel aan de duikers als aan een verankering verbonden zijn (voorbereiding van de uitrusting).

Zoveel te sneller aan de oppervlakte gereageerd wordt, zoveel te groter is de kans dat de duikers 
gevonden worden voordat er problemen ontstaan. De stand-by duikers moeten echter wel alle 
procedures doorlopen die voor hun eigen veiligheid noodzakelijk zijn, zoals een buddy-check. Voor hun 
eigen veiligheid mogen de stand-by duikers pas onder het ijs gaan nadat gecontroleerd is dat hun 
uitrusting betrouwbaar functioneert en dat je correct met de veiligheidslijn verbonden zijn.

Een correct lijnmanagement en regelmatige communicatie tussen de lijnman en de duiker zijn de 
bepalende factoren met betrekking tot de reactietijd op een noodgeval en zijn dus essentiële preventie 
maatregelen.

Wanneer er geen duidelijkheid meer over bestaat waar de duikers zijn – bijvoorbeeld wanneer de lijn in 
het water gevallen is of wanneer de duikers niet meer op lijnsignalen antwoorden – moet de procedure 
voor onder het ijs vermiste duikers begonnen worden (dadelijk meer daarover).

Alarmeren - Als de stand-by duikers het water in gestuurd worden moeten ook de medische 
hulpdiensten gewaarschuwd worden en erover geïnformeerd worden dat duikers onder het ijs vermist 
worden en dat een stand-by team op het moment naar de duikers op zoek is. Wanneer de stand-by 
duikers het team niet kunnen vinden, of wanneer de duikers onderkoeld zijn wanneer ze onder het ijs 
vandaan gehaald zijn, is professionele hulp nodig. Het duurt echter een poosje voordat de hulpdiensten 
ter plaatse aanwezig zijn. Het vroegtijdig alarmeren van de hulpdiensten voorkomt dat je onnodig lang 
moet wachten en verbeterd de kansen op herstel voor de vermiste duikers.
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Het zoeken naar vermiste duikers -Wanneer een team of een individuele duiker onder het ijs vermist 
wordt, dan moet een stand-by team (na de nodige veiligheidsprocedures) het water in om te zoeken. In 
eerste instantie volgen de stand-by duikers de lijn van het duikteam, wanneer deze nog zichtbaar is, en 
zullen zo eventueel de duikers al vinden. Wanneer er geen lijncontact meer is, dienen de 
veiligheidsduikers in eerste instantie op zoek te gaan naar de lijn van de duikers door in de richting te 
zwemmen waarvan de lijnman aangeeft dat hij het laatste contact met de duikers heeft gehad. Wanneer 
ze geen succes hebben met het volgen van de lijn van de duikers, of het zwemmen in de richting waarin 
de duikers vermoed worden, dan dienen ze ertoe over te gaan een cirkel rond het gat te zwemmen. 
Wanneer ze tijdens het zwemmen van de cirkel de lijn vinden dienen ze deze zoals boven beschreven te 
volgen om zo de duikers te vinden.

Worden de duikers niet aan het einde van hun lijn gevonden, dan dienen de stand-by duikers naar de 
duikers zelf op zoek te gaan. In eerste instantie gaan ze daarvoor nog een stuk verder in de richting van 
de lijn. Wanneer ze daarmee geen succes hebben beginnen de stand-by duikers cirkels te zwemmen, 
waarbij ze direct onder het ijs blijven. Na het zwemmen van cirkels onder het ijs wordt dit op de bodem 
herhaald (een bewusteloze duiker kan naar de bodem gezonken zijn). Om de cirkels groot genoeg te 
kunnen maken heeft het stand-by team een langer lijn dan de duikers.

Het zoeken wordt voorgezet totdat de duikers door de stand-by duikers gevonden zijn, de duikers 
contact krijgen met de veiligheidslijn van de stand-by duikers, de duikers in een veiligheidsgat aan de 
oppervlakte komen, de stand-by duikers tweederde van hun luchtvoorraad gebruikt hebben, of de kou 
de stand-by duikers dwingt het water te verlaten.

Zodra de duikers gevonden zijn geven de stand-by duikers het teken „minder lijn“ en de groep zwemt 
samen naar het gat terug. Het is daarbij aan te bevelen dat de duikers met een korte lijn (een 
reddingslijn) met de veiligheidslijn van de stand-by duikers verbonden worden.

Wanneer de gevonden duikers bewusteloos of uitgeput zijn, dan moeten ze door de stand-by duikers 
vastgehouden worden of met de veiligheidslijn verbonden worden alvorens het noodsignaal te geven 
als teken dat de volledige groep naar het gat terug getrokken moet worden. Het verbinden van het 
slachtoffer met de lijn heeft de voorkeur omdat bij verlies van het slachtoffer tijdens het terugtrekken 
een noodzaak ontstaat om de zoekactie weer van voren te beginnen, wat onnodige tijd kost.

Wordt een buddyteam vermist, dan worden de duikers in de regel samen gevonden omdat ze met een 
lijn onder elkaar verbonden zijn. Het is echter mogelijk dat deze verbinding verbroken is en dat de 
stand-by duikers in eerste instantie slechts één van de twee duikers vinden. Wanneer deze duiker fit is, 
dan kan deze met de veiligheidslijn verbonden worden en samen met de stand-by duikers verder 
zoeken. Wanneer deze duiker bewusteloos, uitgeput of onderkoeld is dan wordt eerst deze duiker (door 
middel van het noodsignaal) naar het gat terug gebracht. 

Zodra de eerste duiker bij het gat terug is wordt het zoeken voortgezet om de tweede duiker te vinden. 
In dat geval moeten de taken aan de oppervlakte gedeeld worden omdat iemand als lijnman voor de 
stand-by duikers moet optreden en iemand anders zich met de gevonden duiker moet bezighouden. De 
hulpdiensten moeten telkens over de actuele toestand geïnformeerd worden. Wanneer te weinig 
helpers aanwezig zijn moet eventueel één van de stand-by duikers het water uit om als lijnman voor de 
ander op te treden, of bij de redding en eerste hulp te assisteren, terwijl de ander alleen zoekt.

Het gedrag van de vermiste duiker - Duikers die merken dat het contact met de oppervlakte verloren 
is gegaan moeten rustig blijven. Voorlopig hebben ze voldoende lucht en ze weten dat de stand-by 
duikers snel op zoek zullen gaan. De duikers dienen zich onmiddellijk onder het ijs te bewegen omdat 
daar het luchtverbruik minimaal is en omdat het zoeken tegen het ijs zal beginnen.
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Wanneer de duikers nog met de lijn verbonden zijn dienen ze de richting van de lijn te volgen om zo 
dichter bij het gat te komen.

Als de duikers merken dat het contact met de lijn verloren is gegaan, moeten ze goed hun omgeving in 
het oog houden en daarbij zoeken naar hun eigen lijn en de lijn van de stand-by duikers. Ze kunnen ook 
kijken of ze de „wegen“ op het ijs (waar de sneeuw is weggeruimd) kunnen herkennen. Wanneer ze hun 
eigen lijn vinden, dan kunnen ze langs deze lijn naar het gat terug zwemmen. In dat geval is het aan te 
bevelen zich aan de lijn te bevestigen.

Wanneer de duikers in de laatste twee 
minuten contact met de lijnman gehad 
hebben, dan kunnen ze er vrijwel zeker 
van zijn dat ze zich in het zoekgebied 
van de stand-by duikers bevinden. In 
dit geval is de veiligste oplossing om 
zich niet van de plaats te bewegen en te 
blijven waar ze zijn totdat de stand-by 
duikers ze gevonden hebben, of totdat 
ze contact krijgen met de lijn van de 
veiligheidsduikers.

Zouden de duikers pas merken dat het 
contact verloren is, nadat ze al langere 
tijd geen communicatie met de 
oppervlakte gehad hebben, dan moeten 
de duikers de situatie beoordelen. Wanneer ze reden hebben om aan te nemen dat ze zich in het 
zoekgebied bevinden, dan is het de beste oplossing om te wachten. Wanneer ze er niet zeker van zijn of 
ze eventueel te ver van het gat verwijdert zijn, dan kan de beste oplossing het volgen van een 
kompaskoers richting de veiligheidsgaten zijn. Eventueel kan ook het op het ijs vrijgemaakte patroon 
van wegen een oplossing bieden om naar het gat terug te navigeren.

Wanneer je er de voorkeur aan geeft om op een veilige manier onder het ijs te duiken, denk er dan aan 
om regelmatig met de lijnman te communiceren en ga niet te ver bij het gat vandaan. Wanneer je op 
ieder moment van de duik het gat kunt zien hoef je je over het terugvinden geen zorgen te maken.

Redding wanneer iemand door het ijs zakt

Door het ijs zakken is vanwege de lage water- en luchttemperatuur een levensbedreigend noodgeval, in 
het bijzonder wanneer je geen duikpak draagt. Alarmeer onmiddellijk de medische hulpdiensten! 

Snel ingrijpen is een dringende noodzaak. Het slachtoffer zal zich door onderkoeling niet lang aan de 
oppervlakte kunnen houden en de zware natte kleding maken het toenemend moeilijk om aan de 
oppervlakte te blijven. Al na enkele minuten worden de armen en benen stijf van de kou. Wanneer het 
slachtoffer niet snel op het ijs kan klimmen, of snel wordt gered, dan wordt het steeds moeilijker op 
eigen kracht uit het wak te komen en kan het slachtoffer onder het ijs terecht komen.

Ook wanneer snel gehandeld moet worden gaat de veiligheid van de redder voor. De redder dient een 
duikpak te dragen voor het geval dat hij zelf door het ijs zakt. Daarnaast dient de redder gezekerd te 
zijn, bij voorkeur aan een lijn, maar het dragen van een gevuld jacket is ook een alternatief.
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Wanneer het slachtoffer nog aanspreekbaar is en nog kracht 
heeft, dan kun je een lijn toewerpen, of van geringere afstand 
ook een jeans, een duik een plank, een tak, een stang, een ladder 
of wat er dan ook in de buurt te vinden is om het slachtoffer 
daarmee uit het ijs te trekken. Wanneer dat mogelijk is, dan 
dient het ijs alleen het gewicht van het slachtoffer te dragen. Ook 
het toewerpen van een drijver (gevuld jacket) kan nuttig zijn om 
het slachtoffer erbij te helpen aan de oppervlakte te blijven. 

Is het slachtoffer niet in staat zelf uit het wak te komen, dan 
moet je proberen in de buurt te komen om het slachtoffer te 
redden. Loop niet naar een wak toe, maar schuif je op je buik 
naar voren. Je kunt daarvoor ook een plank of een ladder nemen 
om het gewicht te verdelen. Zoveel te groter het oppervlak is 
waarover je gewicht verdeeld is, zoveel te minder kans dat je 
door het ijs zakt. Een tweede redder kan (ook in duikpak) achter 
je aan komen om je benen vast te houden op het moment dat je 
het slachtoffer uit het ijs trekt.

Maak je van hulpmiddelen, zoals een plank of een ladder,
gebruik (of zelfs een rubberboot), schuif deze dan deels over het 

wak. Hiermee verhoog je door gewichtverdeling de draagkracht van het ijs. Dek scherpe kanten aan het 
ijs met een deken, een kledingstuk of een duikpak af om te voorkomen dat het slachtoffer daarachter 
haken blijft. Wanneer het ijs te zwak is om twee personen te dragen, dan kan het slachtoffer aan een lijn 
gebonden worden en dan uit het wak getrokken worden. 

Eerste-hulp - Een uit een wak geredde persoon zal sterk onderkoeld zijn en heeft medische zorg nodig. 
Het lichaam reageert op onderkoeling door het bloed in de kern van het lichaam te verzamelen. In de 
ledematen is nog maar weinig bloed aanwezig en dat bloed is koud. Wanneer de patiënt te snel 
beweegt, of te snel opgewarmd wordt, wordt deze beschermende bloedverdeling verstoord en kunnen 
complicaties, waaronder hartstilstand ontstaan. Beweeg de patiënt dus rustig en laat het opwarmen van 
de patiënt aan de medische hulpdiensten over. Bescherm de patiënt tegen verdere kou, laat de patiënt 
gaan liggen en controleer regelmatig de ademhaling en hartslag. Wanneer dit nodig is dien je de patiënt 
te reanimeren.
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