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Introductie

Scuba Guide is het eerste professionele brevet voor sportduikers. Scuba 
Guides verlenen diensten aan gebrevetteerde duikers. Duikers maken ge-
bruik van dienstverleningen om te kunnen profiteren van de kennis en 
vaardigheden van een Scuba Guide. Deels worden die voordelen in het kader 
van veiligheid gezien. De grootste wens is echter te profiteren van logistieke 
ondersteuning en unieke plaatselijke kennis om een comfortabele in inte-
ressante duik te kunnen maken.

Van Scuba Guides wordt verwacht dat ze een hoog niveau van kennis over
duikuitrusting, compressoren en Nitrox installaties hebben, om problemen 
te herkennen en deze ter plaatse te kunnen oplossen. Ze moeten goed kun-

nen navigeren, om onnodig zwemmen te voorkomen en 
ervaring hebben met diepduiken, om duikers die niet 
opletten terug te kunnen halen. Vanwege de veiligheid 
moeten ze eerste-hulp met zuurstof kunnen geven. Ken-
nis van de onderwaterwereld is een vereiste om een ple-
zierige duik zeker te stellen (zowel algemeen als specifie-
ke kennis over de plaatselijke omgeving).

Alle in de voorgaande paragraaf genoemde vereisten zijn 
niet het onderwerp van dit boekje. De opleiding tot Scuba 
Guide bestaat onder andere uit het volgen van cursussen 
over die onderwerpen. Dit boek gaat over de procedures 
voor het leiden en begeleiden van duiken, de omgang met 
problemen en het voorkomen van juridische conflicten.

http://www.scuba-publications.com


Scuba Guide

Pagina 3
www.scuba-publications.com

Duiken leiden en 
begeleiden
Dit eerste hoofdstuk gaat over het werk van een Scuba Guide, onder de aan-
name dat alles gaat zoals het gepland was. Problemen en een eventuele 
noodzaak om in te grijpen komen in de volgende hoofdstukken aan de orde.
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De rol van een Scuba Guide

De rol van een Scuba Guide is het voor-
zien in comfortabele, plezierige en veilige 
duikervaringen voor sportduikers. Dit 
kan als commerciële activiteit gedaan 
worden of eenvoudigweg als activiteit 
binnen de familie of met vrienden. Scuba 
Guides hebben tijdens de eigenlijke duik 
ook een rol, maar het meeste werk wordt 
voor en na de duik gedaan.

Het comfort van een duik wordt door 
dienstverleningen vergroot. De omvang
van zulke diensten kan sterk variëren. 
Het kan zijn dat je alleen eerste-hulp 
uitrusting meebrengt naar de duikplaats. 

Het kan ook zover gaan dat alles op de duikplaats voorbereid is. De pers-
luchtsets in elkaar gezet, handdoeken, eten en drinken voor na de duik en 
alles verdere wat nodig is, om de duikers toe te staan alleen het pak, de uit-
rusting aan te doen en te water te gaan.

Het zekerstellen van een plezierige en 
opwindende duik maakt het noodzake-
lijk dat je de duikplaats kent. Je naviga-
tievaardigheden moeten je toestaan om 
de duikers mee te nemen naar de beste 
plaatsen en je kennis van het onderwa-
terleven moet voldoende zijn om uitleg 
te geven over wat gezien is. Als Scuba 
Guide dien je een expert te zijn voor 
het plaatselijke duiken en de onderwa-
teromgeving. Het niveau van betaling dat je voor je diensten kunt vragen 
hangt samen met het aantal klanten dat voor een volgende duik terugkomt. 
Dat hangt wederom af van de mate waarin de duikers het gevoel hebben dat 
jouw rol een verrijking voor hun duikervaringen is. Je vakkennis bepaald of 
duikers graag met jou duiken.
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Wanneer je met Scuba Divers duikt, dan ben je verantwoordelijk voor alle 
veiligheidsaspecten. Dat is niet het geval bij autonome duikers. Een brevet 
als autonome duiker betekent dat je opgeleid bent om verantwoordelijkheid 
voor je eigen duikactiviteiten te nemen. Binnen de grenzen van hun oplei-
ding en ervaring kunnen ze zelf beslissingen over hun duik nemen. Voor
Open Water Scuba Diver is dit een maximale diepte van 20 meter op plaat-
sen waar de bodem een ongewenste diepere afdaling onmogelijk maakt. 
Basic Advanced Scuba Divers hebben dezelfde dieptegrens, maar mogen ook 
op plaatsen duiken die niet naar beneden begrenst zijn. Voor Advanced 
Scuba Divers is de maximale diepte 30 meter. Al deze duiker dienen zich te 
beperken tot omstandigheden waarmee ze al ervaring hebben.

Je rol voor de veiligheid bij autonome duikers hangt samen met je verplich-
ting om zorgvuldig te handelen. Je wordt betaald om een taak te vervullen. 
Die taak bestaat in het verzorgen van comfortabele, plezierige en veilige 
duiken. Dat roept de vraag op, wie verantwoordelijk is voor welk aspect van 
de “veiligheid”. Op die vraag kan geen duidelijk antwoord gegeven worden. 
Je rol hangt samen met het feit dat je een dienstverlening aanbiedt en dat 
jouw niveau van kennis en vaardigheden waarschijnlijk hoger is dan dat van 
de andere duikers.

Het feit dat je een dienstverlening aanbiedt, vereist dat je dezelfde maatre-
gelen en voorzorgen neemt die een andere Scuba Guide in dezelfde omstan-
digheden zou nemen. Het meebrengen van zuurstof naar de duikplaats kan 
(waarschijnlijk) als een “standaard” voorzorg gezien worden. Het controle-
ren van het weerbericht ook. Het voorbereiden van de plaats met lijnen en 
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boeien wordt verwacht wanneer de omstandigheden daartoe aanleiding 
geven.

Je hogere niveau van kennis en vaardigheden staat in relatie tot het herken-
nen van plaatselijke gevaren (stroming, onderwaterleven, et cetera) en de 
duikers informeren over procedures om problemen te voorkomen. Het her-
inneren aan duikveiligheidsregels (zoals het maken van een veiligheidsstop) 
hoort ook in deze categorie. Het gaat ook om je lichamelijke conditie en het 
niveau van je vaardigheden, die het mogelijk moeten maken duikers te hel-
pen wanneer dat nodig is.

Instelling, kennis en vaardigheden

Als Scuba Guide heb je de kans vaak 
in het water te zijn. Je moet je er ech-
ter van bewust zijn dat duiken niet je 
belangrijkste rol is. Duiken is voor
jou iets anders dan voor een Open 
Water Scuba Diver, Master Scuba 
Diver of zelfs een beroepsduiker. Je 
duikt niet voor je persoonlijke plezier 
of om puin te ruimen. Je duikt voor 
het plezier van andere. Scuba Guide

zijn betekent daarom dat je er plezier aan moet beleven om het plezier van 
anderen zeker te stellen.

Als “leverancier” van comfort, plezier en veiligheid moet je een evenwicht 
vinden tussen de verschillende aspecten van jouw taak. Het kan verleidend 
zijn om je rol voor de veiligheid als prioriteit te zien (en je daarmee belang-
rijk te voelen), maar je moet je er te allen tijde van bewust zijn dat alle drie 
aspecten ven je taak een even hoge prioriteit hebben.

Wanneer het voor de veiligheid noodzakelijk is, dan moet je natuurlijk be-
paalde acties vereisen of verbieden. Je moet ook duiken afzeggen wanneer 
de omstandigheden te slecht zijn voor het niveau van de deelnemende dui-
kers. Dat betekent echter niet dat “veiligheid” gebruikt kan worden om je in 
een autoritaire positie te manoeuvreren. Onnodige of overdreven maatrege-
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len en vereisten voor veiligheid zullen je autoriteit niet ondersteunen, maar 
eerder ondermijnen. Duikers zullen gewoon niet meer met je willen duiken.

Degenen die je begeleid zijn op verschillende locaties en bij verschillende 
instructeurs opgeleid. Ze zullen daardoor bepaalde dingen anders doen dan 
jij gewend bent. Dat is geen probleem. Voor het duiken is “de juiste manier” 
meervoudig. Het maakt niet uit of je een masker leegblaast door op de bo-
venkant te duwen, of door het onderste deel van het masker van het gezicht 
te nemen. Het maakt ook niet uit of je terug op de boot klimt met je zwem-
vliezen aan (zoals veel Franse duikers dat doen) of dat je ze eerst uitdoet en 
dan de ladder opklimt (zoals de meeste Duitsers dat doen). De “veiligste” 
manier is vaak de duikers zo te laten handelen zoals ze het altijd doen.

Het is niet je rol als Scuba Guide om duikers te beleren. Je moet flexibel zijn. 
De manier waarop jij geleerd hebt, is slechts één van vele mogelijkheden. 
Zelfs wanneer je ervan overtuigd bent dat jouw manier beter is, dien je je 
niet te laten verleiden om “leraar” te worden. Een rol als “leraar” is alleen 
passend wanneer je daarom gevraagd wordt. Dat “vragen” is bijvoorbeeld 
het inschrijven voor een cursus. Voor jou als Scuba Guide kan die vraag be-
staan in het inschrijven voor een duik in onbekende omstandigheden, of 
door het stellen van specifieke vragen. Uitleg geven over de beste manier 
om op een bepaalde locatie te water te gaan behoort tot het “comfort” as-
pect van je werk. Vragen zo goed mogelijk beantwoorden behoort tot het 
“plezier” aspect van je werk.

De wens om naar je advies te luiste-
ren of vragen te stellen hang af van 
de indruk die de duikers van je vak-
kennis hebben. Duikers zien hoe je 
dingen doet en onthouden hoe duide-
lijk je op voorgaande vragen hebt 
kunnen antwoorden. Voor het op-
bouwen van je autoriteit en om te 
zorgen dat duikers graag van je dien-
sten gebruik maken is een uitstekend 

niveau van kennis en vaardigheden noodzakelijk.
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Voor je opleiding tot Scuba Guide is het daarom vereist dat je cursussen
over verschillende onderwerpen afrond. De onderbouw van de opleiding 
bestaat in de algemene kennis en vaardigheden die geleerd zijn in de Scuba 
Diver, Open Water Scuba Diver, Advanced Scuba Diver en Scuba Safety & 
First Aid cursussen. Je moet het in die cursussen geleerde op voorbeeldige 
manier onder de knie hebben.

Gespecialiseerde kennis en vaardigheden worden geleerd in cursussen die 
vereist zijn voor Scuba Guides. Dit staat je toe je taken voor comfort, plezier 
en veiligheid beter uit te voeren. Deze module over het leiden en begeleiden 
van duiken gaat in op de technieken die een Scuba Guide inzet voor de orga-
nisatie en uitvoering van duiken. Die technieken zijn deel van je vakkennis, 
maar zijn op zich niet voldoende om je taak op een bevredigende manier uit 
te voeren.

Training in uitrusting, compressoren en Nitrox 
installaties is nodig om duikers te kunnen hel-
pen met uitrustingsproblemen en om te beoor-
delen of uitrusting geschikt is voor de omstan-
digheden van de duik. Een opleiding voor het 
duiken met Nitrox is om vergelijkbare redenen 
vereist. Vanwege de extra zuurstof zijn andere 
voorzorgen nodig en moet de planning aange-
past worden. Als Scuba Guide moet je beoorde-
len kunnen of dit op juiste manier gedaan 
wordt.

Diepduiken en navigatie zijn bedoeld om je 
vaardigheden in het water te verbeteren. Het 
kan altijd gebeuren dat je een duiker terug naar 
de groep moet halen, die dieper is gegaan dan 

de bedoeling was. Als Scuba Guide moet je dus voor diepere duiken opgeleid 
zijn. Navigatie staat je toe het comfort te verbeteren door aan het begin en 
het einde van de duik lange zwemafstanden te voorkomen.
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Naturalist training is essentieel 
voor je rol in het plezier van de 
duik. Duikers willen informatie 
over de dingen die ze gezien heb-
ben. Als Scuba Guide moet je een 
rijke en betrouwbare bron van 
informatie zijn. De opleiding voor 
naturalist is algemeen. Je moet daar 
dus zelf kennis over het plaatselijke 
onderwaterleven aan toevoegen.

Ook moet je opgeleid zijn om in noodgevallen zuurstof te geven. Dit is uit-
sluitend bedoeld voor de veiligheid. De cursus geeft echter ook veel infor-
matie over fysiologie. Dat komt je algemene theoretische kennis ten goede.

Op het niveau van Scuba Guide hoef je geen abstracte theorie te leren (wat 
het geval is voor Assistant Instructors en instructeurs). Het werk van een
Scuba Guide heeft plaats “in context”. Voor die rol is toegepaste kennis no-
dig. Abstracte theorie is nodig om vragen te kunnen beantwoorden. Zolang 
je geen rol in de opleiding van duikers nastreeft, kan zulke kennis als optio-
neel gezien worden.

Voorbereiding – een onderwaterkaart maken

Als voorbereiding voor alle aspecten van de 
taak (comfort, plezier en veiligheid), is 
kennis van de duikplaats nodig. Het kan 
noodzakelijk zijn een plaats meerdere ke-
ren te bezoeken, alvorens deze aan je lijst 
van duikmogelijkheden toe te voegen. Je 
moet uitzoeken waar de beste plaatsen zijn, 
zekerstellen dat je de weg vindt, jezelf ver-
trouwd maken met het onderwaterleven, et 

cetera. Het niveau van kennis dat van jou verwacht wordt kan niet opgedaan 
worden door vragen te stellen aan een andere duiker die de plaats kent.
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Je voorbereidingen kunnen het beste gedaan worden door de duikplaats in
kaart te brengen. Wanneer het een plaats voor een duik vanaf de kant is, dan 
hoort ook de infrastructuur (parkeren, omkleden, plaatsen om te water te 
gaan) daarbij. Wanneer de plaats met een boot bezocht wordt, dan is het 
uitgangspunt de ankerplaats. Het maken van een kaart staat je toe de beste 
locaties vast te leggen, je op de navigatie voor te bereiden, je bewust te wor-
den van interessant onderwaterleven, eventuele gevaren vast te stellen en 
informatie te verzamelen voor een briefing aan autonome duikers.

Een kaart moet eenvoudig en zonder teveel detail zijn. Het moet mogelijk 
zijn de kaart in enkele minuten op een blad papier of een bord te tekenen. 
Wanneer de kaart klaar is, maak dan ook een elektronische kopie (eventueel 
voor duikers om deze op de duikcomputer te laden) en een watervaste ver-
sie om tijdens je briefings te gebruiken. De kaart kan ook op het internet
geplaatst worden, zodat de duikers deze in hun logboek kunnen opnemen. 
Dat het mogelijk is de kaart in enkele minuten opnieuw te tekenen, betekent
niet dat je dit voor iedere duik opnieuw doet.

Voor Scuba Divers is de kaart alleen bedoeld om ze voor de duik te informe-
ren wat ze te wachten staat. Autonome duikers gebruiken de kaart echter 
als basis voor hun eigen duikplan en voor de navigatie. Voor dat doel moet 
de kaart informatie geven over de diepte van de verschillende locaties (dat 
kan met dieptelijnen), de beste plaatsen en herkenningspunten die bij het 
navigeren kunnen helpen. De locatie waar te water gegaan wordt (of de 
plaats van het anker) is zo’n herkenningspunt.

Ook wanneer de kaart eenvoudig 
(in enkele minuten te tekenen) is, 
zal deze toch voor velen te moeilijk 
te navigeren zijn. In de Advanced 
Scuba Diver cursus leren duikers 
hoe ze in gedachten een eenvoudig 
schema (rechthoek of driehoek) op 
de kaart kunnen projecteren, om de 
navigatie te vereenvoudigen. Houd 
dit in gedachten wanneer je advies 
geeft over de route van de duik. Als 
kenmerk op de kaart kun je een voorstel voor een schema geven. Om de 
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duikers met een kompas te laten navigeren, moet de kaart van een noordpijl 
voorzien zijn.

Voorbereiding – een noodassistentieplan

De meeste veiligheidsaspecten bij het organise-
ren van een duik hebben te maken met preven-
tie. Desondanks moet je ervan uitgaan dat 
noodgevallen kunnen voorkomen. In een nood-
geval moeten in korte tijd vele beslissingen 
genomen worden. Om het mogelijk te maken 
bij een probleem snel te reageren moet je 
voorbereidt zijn. Dit doe je door de duikplaats 
nog eens goed te bekijken en informatie te 
verzamelen.

Zo zal je willen weten waar en hoe een duiker 
in moeilijkheden uit het water gehaald kan 

worden. Er moet ook een methode zijn om de duikers terug te roepen, wan-
neer dat nodig is. Evacuatieroutes zijn een volgende punt. Wanneer vanaf 
een boot gedoken wordt, wat is dan een dichtstbijzijnde aanlegplaats om de 
medische hulpdiensten te ontmoeten? Wanneer je vanaf de kant duikt, is die 
plaats dan voor de hulpdiensten te vinden, of is een rendez-vouspunt nodig?
Wat is het nummer (of de frequentie) om hulp in te roepen? Bekijk ook of er 
plaatsen zijn die bij de evacuatie gemeden moeten worden vanwege bran-
ding, sterke stroming of rotsen.

Soms is om het water te verlaten speciale uitrusting nodig, zoals touw of een 
brancard. Je zult dan willen weten of die uitrusting ter plaatse beschikbaar 
is, of dat je die mee moet brengen. Neem alleen “permanente” informatie in 
een noodassistentieplan op. Iedere keer wanneer je de duikplaats bezoekt 
observeer je deze opnieuw om mogelijkheden en beperkingen in je op te 
nemen. Bijvoorbeeld het weer of het niveau van de duikers die ter plaatse 
zijn. Merk mogelijke hulpmiddelen op (personen, uitrusting en materialen). 
Een noodassistentieplan is geen stap-voor-stap manier van handelen, maar 
een verzameling van informatie die in een noodgeval nuttig kan zijn.
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Voorbereiding – materiaal

Je kennis van de duikplaats is ook nodig om vast te stellen welke materialen
je voor een duik dient mee te brengen. Lijnen, boeien, vlaggen, zuurstof voor 
noodgevallen, eerste-hulp koffer, iets om duikers terug te roepen, reserve-
uitrusting enzovoort.

Naast de aan het duiken gerelateerde materialen dien je ook te denken aan 
materiaal dat nodig is voor het comfort van de duiker. Voedsel, drinken en 
bescherming tegen het weer kunnen op afgelegen locaties nodig zijn. Con-
troleer telefoonontvangst en neem wanneer dat nodig is andere communi-
catiemiddelen mee. Is wellicht een side-scan sonar of GPS nodig om de juiste 
locatie te vinden, of gaat het met een kruispeiling?

De hoeveelheid benodigde materialen hangt samen met de omvang van de 
dienstverlening ter plaatse. Meren, rivieren en de kust zijn plaatsen waar 
mensen gaan vissen, joggen, wandelen, enzovoort. Wanneer een locatie veel 
bezocht wordt, dan is er waarschijnlijk een mogelijkheid eten en drinken te 
kopen. Wanneer er ook een duikbedrijf in de buurt is, dan zal duikflessen 
vullen geen probleem zijn. Eventueel kan gebruik gemaakt worden van vas-
te inrichtingen, zoals ladders om te water te gaan, boeien, vlaggen en ande-
re. Zoveel te verder je verwijderd bent van dienstverlenende bedrijven, 
zoveel te onafhankelijker je moet zijn. Dat zou zover kunnen gaan dat je een 
compressor mee moet nemen naar de duikplaats.

Beperk je met betrekking tot materialen niet tot de dingen die nodig zijn om 
de duik mogelijk te maken en de duikers van drinken te voorzien. Overweeg 
ook hulpmiddelen om de duikplaats interessanter te maken. Een duiklamp 
of vergrootglas kan het plezier in de duik vergroten. Wanneer de duikers in 
de fauna geïnteresseerd zijn, neem dan boeken voor herkenning mee.

Duikplanning

De planning van een duik voor Scuba Divers volgt globaal gezien de stappen 
die zijn uitgelegd in het Open Water Scuba Diver manual. Als Scuba Guide
neem je de rol van autonome duiker. De Scuba Diver duikt met je mee. Je 
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speciale vaardigheden als Scuba Guide spelen een geringere rol tijdens de 
planning. Deze zijn gevraagd tijdens de eigenlijke duik. Scuba Divers hebben 
niet alle noodzakelijke vaardigheden geleerd om onafhankelijk te duiken en 
zijn dus voor verschillende taken van jou afhankelijk. Hun afhankelijkheid 
van anderen voor verschillende aspecten van een duik is de reden waarom 
ze alleen met een professional mogen duiken.

Voor een planning voor een begeleide duik neem je dezelfde benadering als 
voor Scuba Divers, ongeacht het brevetniveau van de deelnemers. De gren-
zen van de duik kunnen wel verschillen. Om de begrenzingen van de duik te 
bepalen houd je rekening met de duiker met de laagste brevettering. Het 
aantal duikers dat je meeneemt voor een begeleide duik moet gering zijn. Je 
moet overzicht hebben over alle duikers en de controle hebben.

Niet alle duiken die je 
voor autonome duikers
organiseert zijn begeleide 
duiken. Wanneer de dui-
kers in buddyteams gaan 
duiken, dan is de plan-
ning anders. In dergelijke 
gevallen voorzie jij in 
maxima, waarbinnen 
ieder team zelf een meer 

gedetailleerde planning voor de duik kan maken. Je geeft grenzen voor de 
duur en de diepte van de duik. Met 
behulp van je onderwaterkaart geef 
je informatie over interessante 
plaatsen en stelt een route voor.
Tijdens die uitleg herinner je de 
duikers aan de regels voor de duik, 
zoals het maken van een veilig-
heidsstop en het respecteren van 
de persoonlijke dieptelimiet. Vertel 
ook hoe het terugroepsignaal 
werkt. De maxima en de aanvullen-
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de informatie moeten gericht zijn om comfort, plezier en veiligheid.

De buddyteams moeten kunnen vertrouwen op de juistheid van de informa-
tie die je geeft. Wanneer je oost en west door elkaar haalt, of wanneer je een 
verkeerd startpunt van de duik aangeeft, dan zal de individuele planning er 
volledig naast liggen. Het is niet toereikend wanneer je kennis van de duik-
plaats voldoende is. Je moet jezelf ook duidelijk uitdrukken.

Logistieke overwegingen zijn een belangrijk deel van je planning. Het moet 
voor iedereen duidelijk zijn waar en wanneer jullie elkaar ontmoeten. Geef 
advies voor kleding en voorzie in informatie over het weerbericht en de 
duikomstandigheden. Vertel ook welke diensten ter plaatse beschikbaar zijn
(flessen vullen, eten, drinken, mogelijkheden voor omkleden). Beperk je 
planning niet tot de duik zelf, maar overweeg ook aspecten die voor en na de 
duik belangrijk zijn.

Het indelen van buddyteams kan ook gezien worden als deel van de duik-
planning. Om veiligheidsoverwegingen kan het verleidend zijn om een on-
ervaren duiker te koppelen met een hoog gekwalificeerde duiker. Ook hier 
mag je echter de aspecten voor comfort en plezier niet vergeten. Ervaren 
duikers gebruiken meestal minder lucht dan beginnende duikers. Het kan 
frustrerend zijn om een duik af te breken terwijl je duikfles nog meer dan 
half vol is. Vaak is het ook zo dat duikers zelf al besloten hebben samen een 
team te vormen. Ze verwachten dan dat dit in orde is. 

Zoveel te meer je over de dui-
kers weet, zoveel te beter je de 
teams kunt indelen. Wanneer er 
beginners zijn, overweeg dan 
zelf met hen te duiken. Houd 
rekening met persoonlijke 
voorkeur (vraag wie met wie 
wil duiken) en deel dan de rest 
van de groep zo goed mogelijk 
in. Observeer om affiniteit vast 
te stellen, houd rekening met 
het niveau van brevettering, de 

ervaring en (indien zichtbaar) de geplande activiteit. Fotografen zijn bij-
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voorbeeld niet altijd populaire buddy’s omdat ze tijdens de duik vaak niet 
opletten.

Briefings

Wanneer je beschikt over een onderwaterkaart en noodassistentieplan, een 
lijst hebt met benodigde materialen en de planning gedaan hebt, dan ben je 
er klaar voor de briefing voor te bereiden. Er is geen standaard volgorde 
voor een briefing. Doe de voorbereiding van je briefing op basis van de 
kernconcepten die al meerdere malen vermeld zijn (comfort, plezier en 
veiligheid). Om over de duik te communiceren moet de plaats een naam 
hebben. Wanneer de duikplaats nog geen naam heeft, dan is het jou taak er 
eentje te verzinnen. Geef de naam tijdens de briefing, zodat de duikers deze 
in hun logboek kunnen noteren.

Beschrijf de duikplaats (met behulp van je kaart) en geef advies voor de 
navigatie (wanneer autonome duikers als buddyteam zullen duiken). Wel-
licht heb je vooraf al informatie gegeven over logistieke overwegingen. 
Wanneer dit niet het geval is, neem die informatie dan ook in je uitleg op. 
Geef informatie over het onderwaterleven dat te verwachten is en geef aan 
wat de speciale kenmerken van de duikplaats zijn. Een ander deel van je 
briefing gaat in op de duikomstandigheden. Geef informatie over tempera-
tuur, golfslag, stroming, zicht en andere aspecten die een invloed op de dui-
kers hebben.

Wanneer technieken gebruikt moeten worden die afwijken van de “stan-
daard” manier om iets te doen, dan is de briefing het moment om daarover 
uitleg te geven. Dit kan het geval zijn voor het te water gaan en het water 
verlaten (technieken en locatie), of voor de duik zelf. Hetzelfde is het geval 
voor specifieke noodprocedures en de manier waarop de duikers terugge-
roepen zullen worden wanneer dat nodig is. Je kunt ook herinneren aan 
standaard veiligheidsprocedures, zoals het maken van een veiligheidsstop. 
Daarbij moet je echter het niveau en de ervaring van de duikers in overwe-
ging nemen.

Maak duidelijk wat jouw rol is. Duikers moeten weten wat ze van jou kun-
nen verwachten en wat jij van hen verwacht. Dit is in het bijzonder het geval 
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wanneer je de grenzen van de duik vastlegt, waarbinnen de teams hun eigen 
planning maken. Geef aan waar jij zult zijn en (wanneer je mee duikt) hoe ze 
jou herkennen. In de uitleg over wat je van de duikers verwacht kun je ook 
het gedrag ten opzichte van de onderwaterwereld opnemen.

Het management van een duik

Noteer aan het begin van de duik, wie met wie onderweg is, wat de lucht-
voorraad is en hoe lang het team verwacht te duiken. Wanneer een groep 
individuele teams de duik maakt, dan kun je ook overwegen de voorgeno-
men route te noteren. Controleer voor het te water gaan de uitrusting van 
de duikers en laat ieder team een buddycheck doen. Je dient erop voorbe-
reid te zijn de organisatie te veranderen wanneer iemand op het laatste 
moment besluit niet te duiken (vanwege uitrustingsproblemen of om ande-
re redenen).

Het te water gaan is vaak één van de meest uitdagende momenten van een 
duik. Wellicht kun je het comfort van de duikers vergroten door ze daarbij te 
helpen. Noteer voor ieder team de tijd waarop ze afdalen. 

Wanneer je zelf aan land blijft, zoek dan een plaats vanwaar je de gehele 
duikplaats kunt zien. Wanneer je met een groep autonome duikers mee 
duikt, dan is er geen “standaard” positie of procedure. Je dient het overzicht 
te behouden wat alle duikers doen en in staat te zijn om de groep op inte-
ressante kenmerken van de duikplaats attent te maken. Wanneer de plaats 
moeilijk te navigeren is, dan kun je de groep vragen je te volgen tot een 
startpunt, vanwaar ieder team dan verder zelf de duik kan vervolgen. Af-
hankelijk van je doel kun je voor, achter, boven of naast de groep blijven. 
Kies je positie zo, dat je een bijdrage kunt leveren aan het plezier en de vei-
ligheid.

Beperk het aantal deelnemers wanneer je een begeleide duik doet. Als gids 
zal je waarschijnlijk voor de groep zwemmen en regelmatig achter je kijken 
om te controleren dat alle duikers je nog steeds volgen. Omdat je aan het 
begeleiden bent, zal je zelf navigeren en op interessante punten wijzen. Om-
dat de groep bij elkaar blijft moet je zekerstellen dat de grenzen van de duik 
rekening houden met de laagst gebrevetteerde duiker. Bij het gidsen moet je 
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ook de luchtvoorraad van de duikers in het oog houden. De groep beëindigd 
de duik tegelijk en dat moet gedaan worden voordat de eerste duiker op 
reserve is.

Wanneer je met Scuba Divers duikt, dan ben je niet alleen degene die als 
buddy functioneert. Je moet ook de controle over de duik houden en in het 
geval van een probleem reageren. De ervaring van Scuba Divers neemt toe 
met iedere duik die ze maken. Het is daarom passend om na verloop van tijd 
een grotere groep mee te nemen. Voor net gebrevetteerde Scuba Divers 
moet je echter zeer conservatief zijn bij het vastleggen van het maximum 
aantal duikers.

Het management van een duik kan moeilijk zijn, omdat er geen standaard 
protocol is dat je kunt volgen. Er zijn teveel factoren waarmee rekening 
gehouden moet worden. Het niveau van de duikers, de duikomstandighe-
den, de duikplaats, de ondersteuning aan de oppervlakte en vele andere 
factoren spelen een rol. Bij je beslissingen moet je met al die factoren reke-
ning houden. Dit kun je niet uit een boek, of door het luisteren naar lessen, 
leren. Leren met context om te gaan, kan alleen binnen die context gedaan 
worden. Dit is waarom het grootste deel van de module voor het leiden en 
begeleiden van duiken uit praktijklessen bestaat.
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Het oplossen van 
problemen
Sommige duiken verlopen niet volgens de planning. Je moet er rekening mee 
houden dat duikers stress kunnen hebben, dat er problemen met uitrusting
zijn, of dat je geconfronteerd wordt met duikers die niet het verwachte ni-
veau van vaardigheden of lichamelijke conditie hebben. Als “leverancier” 
van comfort, plezier en veiligheid moet je vaardig zijn in het oplossen van 
problemen. Dat is het onderwerp van dit hoofdstuk. Het wordt afgesloten 
met een herinnering aan het handelen in noodgevallen.
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De omgang met stress bij duikers

Dit onderwerp over stress en wat 
daartegen te doen is, is uitgebreid 
aan de orde geweest in het Scuba 
Safety & First Aid boek. Zoals in 
dat boek is uitgelegd is het verbe-
teren van de omgang met stress-
factoren niet iets wat binnen de 
duur van een enkele duik geleerd 
kan worden. Er zijn uitzonderin-
gen. Wanneer stress gerelateerd is 

aan angst voor het onbekende, dan zal een duiker daar soms beter mee om 
kunnen gaan, wanneer gedetailleerd uitgelegd is wat tijdens de duik te ver-
wachten is.

In de meeste gevallen zal de omgang met duikers met stress bestaan in een 
ontwijkende strategie. Wanneer een duik als groep gemaakt wordt, dan is 
het waarschijnlijk dat een ontwijkende strategie een uitwerking heeft voor 
alle duikers. Het kan nodig zijn de duik op geringere diepte voort te zetten, 
om af te zien van het zwemmen tegen de stroming, of andere maatregelen te 
nemen die zich negatief uitwerken op het plezier dat de rest van de groep 
aan de duik beleeft. Als gevolg daarvan zou groepsdruk kunnen ontstaan. De 
betroffen duiker kan het gevoel hebben de duik te moeten voortzetten, alsof 
er niets aan de hand is. Dit om het plezier van de anderen niet te bederven.

Stress noodzaakt handelen. Herkenning is daarbij de eerste stap. Tijdens de 
voorbereidingen voor de duik moet je oplettend zijn en aandacht besteden 
aan alle duikers in de groep. Wanneer je een hoog stressniveau in een dui-
ker herkent, dan moet je handelen in het interesse van die duiker, maar 
daarbij ook het comfort, het plezier en de veiligheid van de rest van de 
groep in gedachten houden. Een duiker met een hoog stressniveau is voor 
een Scuba Guide een delicate situatie. Wanneer in buddyteams gedoken 
wordt, dan zou je zelf met die duiker het water in kunnen gaan en zien hoe 
het loopt. Wanneer echter in een groep gedoken wordt, dan moet je situaties
voorkomen waarin het noodzakelijk is de groep op te delen.

http://www.scuba-publications.com


Scuba Guide

www.scuba-publications.com
Pagina 20

Het is geen optie om de duiker terug te sturen naar de kant of de boot, wan-
neer de duik eenmaal begonnen is. Duikers met stress mogen niet alleen in 
het water onderweg zijn, zelfs wanneer het een zwemafstand van slechts 20
meter is. Een overmatig gestreste duiker meenemen bij een groepsduik kan 
dus betekenen dat je de duik voor de gehele groep moet afbreken. Wanneer 
je met een duiker met stress geconfronteerd wordt, dan moet je al je opties 
overwegen. De duiker niet toestaan te water te gaan is één van de opties.

Het oplossen van problemen - uitrusting

De meeste problemen met uitrusting zijn klein en kunnen ter plaatse opge-
lost worden. Maak het tot een gewoonte om extra maskers, bandjes voor 
maskers en zwemvliezen, kabelbinders, O-ringen, mondstukken en dergelij-
ke onderdelen bij je te hebben. Neem ook gereedschap zoals steeksleutels, 
een zijkniptang en inbussleutels mee. Wanneer je op een afgelegen plaats of 
vanaf een boot gaat duiken, overweeg dan een complete persluchtset als 
reserve te hebben. Als Scuba Guide moet het je doel zijn dat alle aanwezige 
duikers het water in kunnen. Het oplossen van problemen met uitrusting is 
een noodzakelijke stap om dat doel te halen.

Soms twijfelt een duiker of een uitrustingsstuk juist werkt. Voor veel uitrus-
ting is dat gemakkelijk vast te stellen. Je kunt een trimvest opblazen en laten 
leeglopen, of de bandjes van zwemvliezen of het masker controleren. Een 
automaat controleren is moeilijker, maar kan met een kleine test gedaan 
worden. Deze test kan gebruikt worden voor automaten van ieder merk, 
zelfs wanneer je niet over gegevens zoals de juiste middendruk voor het 
model beschikt. Deze test kan alleen gebruikt worden voor “correcte” auto-
maten, dat houdt in dat de primaire tweede trap en de octopus van hetzelfde 
merk zijn, of als minimum bedoeld zijn voor dezelfde middendruk.

De test bestaat uit vijf stappen. Alvorens te beginnen moet je beschikken 
over een volle duikfles en een emmer water.

· De automaat op de gesloten fles aansluiten om te testen of deze luchtdicht is.

· De fles openen en de O-ringen, de middendrukventielen en het hogedrukventiel controleren.

· De afstelling van de tweede trap controleren.

· De afstelling van de middendruk controleren.
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· De “flow” controleren..

In de eerste stap wordt de automaat op de kraan aangesloten. Draai de 
kraan niet open. Probeer nu voorzichtig uit de tweede trap te ademen (dit 
moet voorzichtig gedaan worden, anders vervormd het uitademventiel en 
klopt de diagnose niet). Wanneer de automaat van een octopus voorzien is 
moet de procedure op dat mondstuk herhaald worden.

Wanneer geen lucht uit de mondstukken komt, dan 
is de eerste stap afgesloten. Wanneer er wel lucht 
uitkomt, dan moet de locatie van het lek gezocht 
worden. Het eerste dat we in gedachten moeten 
houden, is dat de lucht die uit het mondstuk komt 
van diverse locaties kan komen. Het is niet gezegd 
dat de lucht uit een lek in de betreffende tweede trap 
komt. Wanneer een technicus aan een automaat 
denkt, dan verdeelt hij die in drie delen: de 
omgevingsdrukkamer, de middendrukkamer en de 

hogedrukkamer. Theoretisch gezien kan de lucht die uit het mondstuk komt 
uit ieder van deze drie delen komen.

Het is onwaarschijnlijk dat de primaire tweede trap en de octopus op 
dezelfde dag lek raken. Wanneer er lucht komt, wanneer we uit de primaire 
tweede trap ademen, maar niet wanneer we uit de octopus ademen, dan is 
het waarschijnlijk dat de omgevingsdrukkamer (de behuizing van de tweede 
trap) van de primaire tweede trap lek is. Wanneer bij beide mondstukken 
lucht komt, dan is het waarschijnlijk dat het lek zich in de midden-
drukkamer of de hogedrukkamer bevind.
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De hogedrukkamer (als definitie voor 
deze test) is het gebied van de plaats 
waar de hoge druk, uit de fles, de 
automaat binnenkomt, tot aan de 
hoge druk zitting en inclusief alles 
wat hierop aangesloten is (zoals een 
manometer). Wanneer de duikfles 
gesloten is, dan is de doorgang van de 
hogedrukkamer naar de midden-
drukkamer open, omdat de noodzake-
lijke middendruk om tegen de kracht 
van de veer te sluiten niet voorhan-
den is. Een lek in de hogedrukkamer
is vaak zeer klein en de kans is gering 
dat we dit in stap 1 ontdekken. Dat is 
echter geen probleem. Zo’n lek in stap 
2 duidelijk tot uiting zal komen.

De middendrukkamer is het gebied 
tussen de hogedrukzitting en de mid-
dendrukzitting in de tweede trap en 
alles wat daarmee verbonden is. Dit betekent dat de middendrukkamer zich 
voor een deel in de eerste trap bevindt en bestaat uit alle middendrukslan-
gen (waaronder ook de inflatorslang) en de verbinding met de tweede trap. 
Een lek in de middendrukkamer kan gevonden worden door langs de mid-
dendrukslangen te luisteren, terwijl je door de tweede trap inademt. Luister 
in het bijzonder bij de aansluiting van de middendrukslangen aan de eerste 
en de tweede trap. Geef extra aandacht aan de inflatorslang. Deze is vaak de 
locatie van een lek aan de middendrukkamer is.

De omgevingsdrukkamer is het gebied tussen de middendrukzitting van de 
tweede trap en het mondstuk. Een lek kan te vinden zijn in het membraan, 
het kan een gescheurd mondstuk zijn, de behuizing kan beschadigd zijn of 
het uitademventiel kan vastgeplakt zijn. Alle in stap één gevonden lekken 
moeten gesloten worden alvorens aan stap twee te beginnen.

In stap 2 gaat de kraan open en wordt gezocht naar lekkage. Omdat we 
werken met een automaat die waarschijnlijk een probleem heeft, dienen we 
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alle slangen tijdens het openen van de fles stevig in de hand te houden. Een 
lekke middendrukslang kan om zich heen slaan en verwondingen veroorza-
ken.

Bij het definiëren van een lek, moet onderscheid gemaakt worden tussen 
passieve en actieve O-ringen. Een passieve O-ring heeft geen contact met 
een bewegend deel van de automaat (zoals een piston). Deze O-ringen slij-
ten niet door wrijving die resulteert uit beweging, wanneer de automaat in 
gebruik is. Passieve O-ringen gaan met de tijd kapot. Ze kunnen scheuren 
krijgen, vervormen, of het materiaal van de O-ring kan met de tijd verweren. 
Een actieve O-ring heeft dezelfde problemen, maar daarnaast zijn deze ook 
nog onderhevig aan slijtage, door de beweging in de automaat.

Bij een lekkende passieve O-ring zal de lucht ontsnappen op de plaats waar 
de O-ring zich bevindt. Dit kan een O-ring tussen de kraan en de automaat 
zijn, de O-ring van de bevestiging van een slang, een O-ring voor een plug in 
de eerste trap, et cetera. Wanneer je niet precies kunt zien waar de lucht 
vandaan komt, dan kun je zeepwater gebruiken om de locatie van het lek 
vast te stellen.

Bij een lek van een actieve O-ring moeten we wat meer nadenken. In veel 
gevallen is een actieve O-ring de afdichting tussen een hogedrukkamer en 
een middendrukkamer, een hogedrukkamer en een omgevingsdrukkamer,
of een middendrukkamer en een omgevingsdrukkamer. Dit betekent dat de 
lucht eerst van de ene kamer in de andere lekt en niet direct in de omgeving. 
De locatie waar de lucht uit de automaat lekt is dus niet direct de locatie van 
de O-ring.

Om de juiste locatie van het lek te analyseren, is het noodzakelijk de con-
structie van de automaat te begrijpen. Hetzelfde is van toepassing op een lek 
van het hogedrukventiel of het middendrukventiel. Je kunt de tekeningen 
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van eerste trappen gebruiken om te voorspellen waar de lucht ontsnapt,
wanneer een bepaalde O-ring of een ventiel lekt.

Wanneer lucht uit het mondstuk stroomt, dan kan de oorzaak zowel in de 
eerste, als in de tweede trap zijn. Het is dus nodig vast te stellen wat het 
probleem is, alvorens een oplossing te vinden. Om dit te doen kan de fles 
gesloten worden en vervolgens de automaat opnieuw op druk gebracht 
worden. Tijdens het openen van de fles moet je luisteren. Wanneer het lek 
onmiddellijk lucht uit het mondstuk laat stromen, dan is het een probleem 
in de tweede trap. Wanneer er een vertraging is (ook als dat maar een halve 
seconde is), dan is het een probleem in de eerste trap. 

· Uitleg voor de tweede trap: als de fles dicht is staat de eerste trap in “open” positie. Dit zorgt voor een 
directe luchtstroom richting de tweede trap. Wanneer het ventiel van de tweede trap niet afdicht (het kan 
kapot of verkeerd afgesteld zijn), blaast de automaat onmiddellijk via het mondstuk af. Twijfel je of je een 
lek hoort? Dan kun je de automaat in het water houden en kijken of er belletjes uit komen.

· Uitleg voor de eerste trap: als de fles dicht is staat de eerste trap in de “open” positie. Hierdoor is er een 
onmiddellijke luchtstroom naar de middendrukkamer en de tweede trap. Wanneer de tweede trap correct 
afgesteld en niet kapot is, zal de luchtstroom bij het middendrukventiel gestopt worden. Zodra de druk in de 
middendrukkamer van de eerste trap hoog genoeg is om te sluiten tegen de veer, zal de luchtstroom stop-
pen. De eerste trap stabiliseert zich in gesloten positie. Een klein lek aan het hogedrukventiel maakt het 
mogelijk dat lucht van de hogedrukkamer naar de middendrukkamer lekt, waardoor de middendruk stijgt. 
Op een bepaald moment zal de druk in de middendrukkamer hoger zijn dan de kracht van de veer in de 
tweede trap en zal hij afblazen. Afhankelijk van de grootte van het lek kan de vertraging een fractie van een 
seconde of meerdere minuten zijn, maar er is zeker een vertraging.

Stap 3. Wanneer stap 1 en 2 
geen lekkage aan het licht 
brengen, dan zijn de functies 
voor het in- en uitademen 
gecontroleerd. We hoeven nu 
alleen nog de afstelling van de 
automaat te controleren (en 
later in stap 5 de “flow”). Wan-

neer een automaat niet afblaast, dan is de hevel niet te hoog afgesteld. De 
enige fout die dus nog mogelijk is, is dat de hevel te laag staat. Om dit te 
controleren moet de automaat voorzichtig heen en weer bewogen worden. 
Hierdoor horen we hoeveel speling de hevel heeft (de afstand tot het mem-
braan). Wanneer de hevel te ver van het membraan verwijderd is, dan is de 
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automaat niet veilig en moet deze afgesteld worden alvorens naar stap 4 te 
gaan.

Na controle van de tweede trap is het tijd om in stap 4 de middendruk te 
controleren. Dit wordt in een werkplaats met een middendrukmanometer 
gedaan. In het veld beschik je meestal niet over een middendrukmanometer 
én niet over het handboek waar de juiste middendruk in vermeld staat.

Ieder merk heeft een “eigen” middendruk die voor alle huidige modellen 
gebruikt wordt. De veer in de tweede trappen van dat merk is precies ge-
schikt voor de middendruk waarop de eerste trappen, van die fabrikant,
afgesteld dienen te worden.

We maken van dit feit 
gebruik door de mid-
dendruk te controleren 
met behulp van een twee-
de trap van hetzelfde 
merk. We gebruiken de 
tweede trap als “manome-
ter”. Wanneer we ervanuit 
gaan dat de juiste aan-
spreekdruk van een au-
tomaat tussen de 3 en 5 
centimeter waterdruk is, 
dan kunnen we de tweede 
trap ondersteboven in het 
water dompelen (er mag geen water in de tweede trap zijn). Het water zal 
druk op het membraan uitoefenen en de automaat zal afblazen op het mo-
ment dat de waterdruk op het membraan gelijk of groter is aan de aan-
spreekdruk van de automaat. Wanneer we, gezien vanaf het membraan, de 
automaat 3 tot 5 centimeter in het water moeten dompelen voordat deze 
afblaast, dan is de aanspreekdruk correct. Dat is alleen mogelijk met de juis-
te middendruk. Een alternatieve luchtvoorziening, van hetzelfde merk, moet 
hetzelfde resultaat geven. Wanneer de aanspreekdruk niet correct is, dan 
moet de eerste trap (niet de tweede) afgesteld worden.
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Tenslotte moet in stap 5 de “flow” van de automaat gecontroleerd worden. 
Iedere duiker heeft wel eens een afblazende automaat gehoord. We zijn aan 
het geluid gewend. Wanneer we aan het testen zijn, dan moeten we in staat 
zijn een “flow” te creëren zoals we dit elders gehoord hebben. We hebben 
diverse opties om een automaat te laten afblazen, maar de waterloosknop is 
geen optie. Met de waterloosknop kan het membraan slechts enkele milli-
meters ingedrukt worden. Je kunt de automaat omgekeerd in de emmer 
onder water drukken, je kunt de automaat krachtig bewegen en tegen je 
andere hand slaan om de automaat (maar niet de hevel) te remmen of je 
kunt scherp door het mondstuk inademen terwijl je deze bij je mond weg 
trekt.

Wanneer de flow niet voldoende is, dan is er tussen de lucht in de fles en het 
mondstuk een obstructie. De automaat mag niet gebruikt worden. Contro-
leer of de fles voldoende druk heeft. Wanneer de flesdruk maar 5 of 8 bar is, 
dan is er niet voldoende druk om de middendruk te creëren en zal de “flow” 
zeer beperkt zijn. De kraan zelf mag geen reserve hebben en moet volledig 
open zijn. Met een kraan die slechts een halve slag geopend is werken alle 
andere stappen, maar de hoeveelheid lucht die nodig is om krachtig af te 
blazen kan niet door zo’n kleine opening komen.

Wanneer alle stappen van 1 t/m 5 naar behoren werken, dan is de automaat 
in orde. Deze test werkt als bevestiging dat het acceptabel is om met de 
automaat te duiken. 

Zoveel te beter je de werking van ademautomaten en andere uitrusting be-
grijpt, zoveel te beter zal je in staat zijn om problemen te herkennen en op te 
lossen. Om die reden is de uitrustingscursus vereist voor Scuba Guides. 
Overweeg ook om aan cursussen deel te nemen die door fabrikanten geor-
ganiseerd worden. Vaak zijn zulke programma’s toegankelijk, via het duik-
bedrijf waarmee je werkt.

Het oplossen van problemen – vaardigheden en 
vaardigheid
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Het kan gebeuren dat je geconfronteerd wordt met duikers die (lichamelijk 
of door vaardigheden) niet opgewassen zijn tegen de uitdagingen van de 
geplande duik. Om duiker te worden moet aan slechts een beperkt aantal 
voorwaarden voldaan worden. De medische keuring voor duikers houdt 
vaak geen rekening met de lichamelijke conditie. Mensen met een handicap 
(zoals een amputatie) worden aangemoedigd om te leren duiken. Ook zijn er 
instructeurs met een bedenkelijke beroepsethiek, die brevetten uitschrijven 
voor leerlingen, wanneer nog niet aan alle vereisten voldaan is. Vaardighe-
den gaan ook met de tijd verloren. Al deze oorzaken kunnen een probleem 
vormen voor de planning en de uitvoering van een duik.

Problemen met vaardigheden en vaardigheid zijn, net als problemen met 
stress, niet altijd gemakkelijk op te lossen. Duikers kunnen aanstoot nemen 
aan een suggestie dat de duik teveel voor ze is, of kunnen dat als pijnlijk 
ervaren. Het toegeven dat de omstandigheden teveel voor je zijn, kan aan-
voelen als het toegeven van gebrek aan competentie. De manier waarop je 
met een gebrek aan vaardigheden of vaardigheid omgaat, kan daarom ver-
geleken worden met de manier waarop je assistentie verleend aan een dui-
ker. Je benadering dient gericht te zijn op een gezamenlijke inspanning. In 
plaats van hulp te geven, ga je samen met de duiker de uitdagingen te lijf.

Duikers met ontoereikende vaardigheden of vaardigheid plaatsen je in de-
zelfde situatie als een duiker met stress. Het voorkomen van noodgevallen 
maakt het noodzakelijk dat je omgaat met problemen in relatie tot uitrus-
ting, het vermogen van de duiker om met de situatie om te gaan (stress) en 
het niveau van vaardigheden en vaardigheid. Deze staan allen in relatie tot 
de omstandigheden waarin de duik gemaakt wordt. Je zou verwachten dat 
duikers zich alleen inschrijven voor duiken die binnen hun persoonlijke 
grenzen zijn, maar daar kun je niet altijd op rekenen.

Het is niet mogelijk kort voor een duik de lichamelijke conditie of het niveau 
van vaardigheden te verbeteren. Je enige opties zijn daarom assistentie 
verlenen, het duikplan veranderen om zware omstandigheden uit de weg te 
gaan, of te weigeren de duiker mee te nemen voor de duik. Net als bij stress 
zal je beslissing niet alleen invloed hebben op de betrokken duiker, maar op 
de hele groep.
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Als eerste stap dien je de duiker erover te informeren wat tijdens de duik te 
verwachten is en welke consequenties dat heeft voor vaardigheden en li-
chamelijke conditie. Je kunt ook uitleggen in hoeverre assistentie verleend 
kan worden. Wanneer je de duiker niet kent, dan weet je niet zeker of je 
inschatting, van het niveau van vaardigheden en vaardigheid, juist is. Nadat 
je informatie gegeven hebt, moet de duiker zelf beslissen (behalve wanneer 
er een overduidelijk probleem is). Wanneer je de duiker kent, en weet dat 
de omstandigheden voor die persoon te zwaar zijn, dan moet je de deelname 

aan de duik weigeren.

Wanneer je observaties tijdens de 
duik, of zelfs een noodzaak voor as-
sistentie, je inschatting bevestigen, 
dan moet je de duiker hier na de duik 
op aanspreken. Praat met de duiker 
en geef aan waarom lichamelijke 
conditie of vaardigheid een probleem 
kan zijn. De veiligheid van toekomsti-
ge duiken zal toenemen, omdat de 
duiker met jou informatie een betere 
inschatting van de persoonlijke gren-
zen zal kunnen maken. De duiker 
moet zich ervan bewust zijn dat het 
beschikken over een bepaald brevet 
niet automatisch een vrijbrief is om 
binnen ruime grenzen te duiken. 

Natuurlijk moet het niveau van 
brevettering in overweging geno-
men worden. Bij beslissingen tellen 
echter lichamelijke conditie, erva-
ring, gezondheid, hoe lang niet ge-
doken is, kennis van de plaatselijke 
omstandigheden en vele andere 
zaken ook mee.
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Het oplossen van problemen – handelen in 
noodgevallen

Het handelen in noodgevallen is gedetailleerd aan de orde geweest in het 
boek voor Scuba Safety & First Aid. De procedures en het denkproces zijn 
voor een Scuba Guide niet anders. Er is echter een verschil in het niveau van 
voorbereiding, dat van je verwacht wordt. Je wordt geacht een noodassis-
tentieplan klaar te hebben, in goede conditie te zijn om in een noodgeval te 
handelen en te beschikken over het nodige materiaal (touwen, zuurstof, 
eerste-hulp materiaal, et cetera). In een noodgeval dien je snel en adequaat 
te handelen.

Alle duikers hebben op een bepaald niveau de verplichting om zorgvuldig te 
handelen. Je keuze om diensten voor duikers aan te bieden, houdt een belof-
te in om het comfort, het plezier en de veiligheid van duikers te vergroten. 
Ook wanneer je niet expliciet aangeeft dat je aanwezig bent om de veiligheid 
te vergroten, word dit toch van je verwacht. Binnen de duikindustrie wordt 
het als “normaal” gezien dat een Scuba Guide erop voorbereid is om in een 
noodgeval te handelen. Wanneer in een noodgeval blijkt dat je niet voorbe-
reid was, dan voldoe je niet aan de verwachting een “redelijk bekwame Scu-
ba Guide” te zijn. Als gevolg daarvan zou je nalatigheid verweten kunnen 
worden.
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Juridische 
overwegingen
Het feit dat je diensten aan duikers aanbiedt (betaald of niet) heeft conse-
quenties voor de zorgvuldigheid die van je verwacht wordt. Als professional
wordt van je verwacht te doen wat andere bekwame professionals in de-
zelfde situatie ook zouden doen. Redelijke bekwaamheid is voor duikprofes-
sionals niet in de wet vastgelegd. Het is vastgelegd in het begrip dat onder 
duikers heerst over de rol van een Scuba Guide. Wanneer je acties (of het 
gebrek daaraan) deze norm niet vervullen, dan kan je nalatigheid verweten 
worden. Je moet je van die mogelijkheid bewust zijn en weten wat je moet 
doen om verwachtingen te vervullen.
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Aansprakelijkheid, bedoelingen en nalatigheid

Iedere persoon is verantwoordelijk voor het eigen gedrag en de eigen be-
slissingen. Voor een Scuba Guide is extra aandacht nodig. Een belofte om 
zorg te dragen voor het welbevinden van andere duikers, brengt een hoger 
niveau van verantwoordelijkheid met zich mee.

Wanneer je gedrag en/of beslissingen niet aan de verwachte norm voldoen, 
dan kunnen er juridische consequenties zijn. Een andere persoon, een be-
drijf of de staat kan claimen dat je niet aan je verantwoordelijkheid voldaan 
hebt en een wettelijke procedure beginnen. Wanneer dat door een persoon 
of bedrijf gedaan wordt, dan gaat het over het algemeen over een vergoe-
ding voor schade. Wanneer het de staat is, dan gaat het om strafrecht, wat in 
een geld- of gevangenisstraf kan resulteren. 

Van een Scuba Guide worden een actieve benadering en het anticiperen van 
mogelijke problemen verwacht. Iets verkeerds doen spreekt voor zichzelf. 
Iets achterwege laten wat redelijkerwijs van je verwacht had mogen worden 
heeft echter dezelfde consequenties. De ergste situatie ontstaat wanneer het 
verkeerde handelen (of niet handelen) expres was. Je hebt iets gedaan, of 
achterwege gelaten, in het volle bewustzijn van mogelijke consequenties.

Nalatigheid is relevant voor het 
leiden en begeleiden van duiken. 
Het betekent dat je iets gedaan 
hebt (of achterwege gelaten) dat 
schade tot gevolg heeft gehad, 
maar waarbij je in staat was 
geweest de situatie te herkennen 
en adequaat te reageren. Wat je 
van plan was te doen telt niet. 
Het gaat alleen om wat werkelijk 
gedaan is. Wanneer je in eerste 
instantie een duik afzegt vanwe-

ge slecht weer, maar je daarna laat ompraten door klanten die willen duiken 
om toch te gaan, dan telt je intentie om af te zeggen niet. In tegendeel. Dit 
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kan zelfs tegen je gebruikt worden omdat je intentie om af te zeggen toont 
dat je wist dat de omstandigheden niet acceptabel waren.

Om als nalatig gezien te worden moeten vijf vragen bevestigend beant-
woord worden:

· Heeft het voorval schade tot gevolg gehad?

· Had de beschuldigde een plicht om zorgvuldig te handelen?

· Werd die verplichting niet op voldoende manier vervuld, hoewel de situatie herkenbaar was?

· Was het niet vervullen van de verplichting om zorgvuldig te handelen de directe oorzaak van het voorval?

· Was de schade te voorkomen geweest?

Je vervult je verplichting om zorgvuldig te handelen niet wanneer je niet 
handelt zoals dat van een redelijk bekwame Scuba Guide in dezelfde situatie 
verwacht wordt. Voor een aantal beroepen is deze verwachting duidelijk in 
de wet geformuleerd (met een verschillend niveau van detail). Voor een 
vrachtwagenchauffeur is het duidelijk hoe vaak een rustpauze gehouden 
moet worden, hoeveel profiel de banden moeten hebben, hoe snel gereden 
mag worden, of alcohol is toegestaan, et cetera. Daardoor weet je vooraf wat 
goed en wat fout is.

Er zijn vrijwel geen landen waar het duiken in de wet geregeld is. Het is 
daarmee niet meer gemakkelijk vooraf te bepalen wat goed en wat fout is. 
Een oordeel volgt op basis van de mening van een expert. Die mening wordt 
achteraf geformuleerd. De expert weet dan wat je hebt gedaan en wat de 
omstandigheden waren. De inhoud van een expertise kan beduidend ver-
schillen, afhankelijk welke expert door de rechtbank gekozen is. Een expert 
geeft antwoord op specifieke vragen die door de rechtbank gesteld worden. 
De antwoorden van de expert hebben een grote invloed op het oordeel.

Om de situatie voor het duiken te verduidelijken hebben duikorganisaties 
het initiatief genomen om een “industrienorm” te formuleren. Zulke formu-
leringen worden gepubliceerd als EN of ISO norm. Duikorganisaties (zoals
SCUBA C&P) baseren dan hun systeem en de standards op die normen. He-
laas gaan de meeste normen over uitrusting, opleidingen en bedrijven. Er is 
een norm voor de opleiding van Scuba Guides, maar er is geen gestandaardi-
seerde manier vastgelegd voor het leiden en begeleiden van duiken.
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Besteed aandacht aan de formulering van de zin die aan de basis staat van je 
verplichting om zorgvuldig te handelen: “Als professional wordt van je ver-
wacht dat je handelt zoals andere, redelijk bekwame, professionals dat in 
dezelfde situatie zouden doen”. Daarmee wordt ook de context (de situatie 
waarin je handelt) in overweging genomen. Het meewegen van de context 
sluit duikorganisaties en het duikcentrum waarvoor je werkt uit van ver-
antwoordelijkheid ten opzichte ven je klanten (ze hebben wel een verant-
woordelijkheid tegenover jouzelf en moeten kunnen verantwoorden waar-
om je voor een autorisatie in aanmerking bent gekomen). Ze zijn niet ter 
plaatse en zich dus niet bewust van de situatie.

Stel je voor dat de opleidingsorganisatie je zou toestaan om acht duikers te 
begeleiden en dat je baas je heeft verteld dat het er vier moeten zijn. Ter 
plaatse wordt je met slecht zicht geconfronteerd (slechts 2 meter). Je bent 
zelf van mening dat je in die omstandigheden maximaal twee duikers ade-
quaat kunt begeleiden. Op basis van de standards en de instructies van je 
baas besluit je om toch vier duikers mee te nemen. Wanneer nu een noodsi-
tuatie ontstaat, dan is dat (vanuit wettelijk oogpunt) niet de zorg van de 
organisatie of je baas. Ze zouden gewoon zeggen dat, als ze geweten hadden 
dat het zicht zo slecht was, ze helemaal niet zouden gaan duiken (en zeker 
niet met vier duikers). Alleen jij was ter plaatse en alleen jij kunt dus beslis-
singen nemen die wettelijk gezien relevant zijn. Standards en instructies 
moeten gezien worden als een leidraad voor je handelen, maar kunnen nooit 
een excuus zijn voor slechte beslissingen.

Voor een Scuba Guide is er geen “goed of fout”, alleen “gepast en ongepast”. 
Omdat context meegewogen moet worden, wanneer je een beslissing neemt, 
heeft goed en fout niet veel zin. Een dergelijke benadering zou zinnen tot 
gevolg hebben, zoals: “dat is waar, maar…”, of “dat zou fout zijn, tenzij…” 
Wanneer woorden zoals “maar” en “tenzij” een rol spelen, dan houdt het 
concept “goed of fout” op te bestaan. Je moet in dat geval handelen zoals een 
redelijk bekwame professional dat in die situatie gedaan zou hebben. Je 
bemoeienissen om op gepaste manier te handelen worden “defensief gid-
sen” genoemd.

Je dient je ervan bewust te zijn dat deze uitleg over juridische aspecten al-
gemeen gehouden is. Wetten zijn in ieder land anders. Het is je eigen ver-
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plichting als burger en als duikprofessional om de wetten te kennen die je 
activiteiten reguleren, in het land waarin je werkt.

Defensief gidsen

Als Scuba Guide heb je dezelfde verplichting om zorgvuldig te handelen als 
al je collega’s. Het zou niet redelijk zijn om een oordeel op te bouwen op de 
notie dat alle Scuba Guides in de wereld niet redelijk bekwaam zijn. Wan-
neer het gebruikelijk is om zuurstof mee te brengen, een noodassistentie-
plan te maken en voor de duik een briefing te geven, dan dien je dit net als je 
collega’s te doen. 

Het volgen van “de gebruikelijke manier om duiken te organiseren” kan je 
niet tegen alle wettelijke risico’s beschermen, maar het helpt om een sterke 
verdediging op te bouwen. Context is de factor die niet gestandaardiseerd
kan worden. Als Scuba Guide wordt van je verwacht dat je handelt zoals 
andere redelijk bekwame gidsen dat in dezelfde situatie zouden doen.

Hoe wordt context in overweging genomen? Als Scuba Guide ben je deel van 
de context. Stel zeker dat je in goede conditie bent en zorg dat je in staat 
bent om te tonen dat je fit bent om te duiken, door regelmatig een medische 
keuring te doen. Zorg dat je niet beschuldigd kunt worden van het gebruik 
van middelen die je oordeelsvermogen of vermogen om te handelen negatief 
kunnen beïnvloeden.

De duikers zijn deel van de context. Stel zeker dat je leeftijd, lichamelijke 
conditie en andere factoren in overweging neemt bij de keuze van duik-
plaatsen, het aantal duikers en andere factoren. Lokale gewoonten zijn deel 
van de context. Wanneer er een gebruikelijke manier is om in de plaatselijke 
omgeving duiken te organiseren, dan is daar waarschijnlijk een goede reden 
voor. Volg plaatselijk gewoonten wanneer er geen dringende redenen zijn 
om dat niet te doen.

Je voorbereidingen kunnen de context in je voordeel veranderen door je 
mogelijkheden om te handelen, wanneer dat nodig is, te vergroten. Een drij-
ver aan de oppervlakte, een lijn om af te dalen en op te stijgen, uitrusting 
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voor noodgevallen of reserve-uitrusting en andere. Voorzorgen kunnen de 
veiligheid van een duikplaats verbeteren.

Zorg dat je op de hoogte bent van de weersvoorspelling en geef die informa-
tie aan de duikers door. Beoordeel ook de duikomstandigheden. Deelne-
mende duikers moeten op de hoogte zijn van de omstandigheden en zelf 
beslissen of ze willen deelnemen en of ze zich daartoe in staat voelen. Voor-
kom situaties waarin duikers zich gedwongen voelen om in omstandigheden 
te duiken die ze liever uit de weg zouden gaan.

Welke documenten kunnen helpen bij de verdediging tegen ongerechtvaar-
digde claims? In een juridisch conflict is het belangrijk om documenten te 
hebben, die kunnen helpen te tonen dat je zorgvuldig bent geweest. De af-
wezigheid van zulke documenten kan op zich al gezien worden als indicatie 
van slordigheid.

Je persoonlijke logboek is bewijs van recente en regelmatige duikervaring 
en toont dat je de eigen vaardigheden up-to-date houdt. Documentatie van 
cursussen of updates die bezocht zijn, tonen dat je moeite doet om up-to-
date te blijven en dat je op de hoogte bent van recente ontwikkelingen in de 
duikindustrie.

Verklaringen over de duikveiligheid van duikers helpen om te tonen dat de 
duiker zich bewust is van de risico’s en er desondanks zelf voor gekozen 
heeft om deel te nemen. Een “dive roster” toont welke duikers aan een duik 
deelgenomen hebben, wat eventueel in getuigen kan voorzien.

Verzekering

Scuba Guides en instructeurs moeten beschikken over een professionele 
aansprakelijkheidsverzekering. Zulke verzekeringen zijn bij verschillende 
maatschappijen beschikbaar. Defensief gidsen helpt bij het voorkomen van 
ongevallen en bij de verdediging tegen ongegronde claims. Daarnaast bete-
kent minder ongevallen ook minder kosten voor de verzekering, wat resul-
teert in lagere premies.
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Een aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor fouten en onbedoel-
de nalatigheid. Wanneer je op 35 een ongeval hebt met duikers die slechts 
op 30 meter zouden mogen duiken, dan ben je nog steeds verzekerd. Wan-
neer je echter in de briefing voor dezelfde duikers aankondigt dat het plan is 
om een wrak op 35 meter te bezoeken, dan kan je de verzekeringsdekking 
verliezen. Je hebt bewust een hoger dan acceptabel risico genomen. Je dient 
je ervan bewust te zijn dat verzekeringsmaatschappijen hun prestaties kun-
nen intrekken wanneer duidelijk is dat je expres buiten de grenzen bent 
gegaan, waarvoor de deelnemende duikers zijn opgeleid.
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