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Introductie

Dit boekje is geschreven voor het 
leren van de basisprincipes van het 
sportduiken en om je op de deelname 
aan een Scuba Diver cursus voor te 
bereiden. Die cursus wordt door een 
professionele instructeur gegeven. 
Een Scuba Diver brevet staat je toe 
om onder toezicht van een 
duikprofessional te duiken tot een 
maximum diepte van 12 meter.

Ieder deel in het boekje wordt 
voorafgegaan door een 
uitvoeringsvereiste die verwoordt 
wat de kennis is die verwacht wordt 
in een opleiding op dit niveau. Deze 
zijn rechts aan het begin van de 
betreffende paragraaf weergegeven.
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Uitrusting
Voor het sportduiken is veel uitrusting nodig. Als duiker moet je weten aan 
welke criteria die uitrusting moet voldoen, en vooral hoe die bedient moet 
worden. In dit hoofdstuk wordt de uitrusting behandeld die door Scuba 
Divers gebruikt wordt.
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Een duikmasker maakt het mogelijk 
onder water te zien. Je ogen hebben een 
luchtruimte nodig om scherp te kunnen 
stellen. Het masker zorgt onder water 
voor de benodigde luchtruimte. Hoe dichter het glas van het masker bij je 
ogen is, hoe groter de gezichtshoek is. Het is dus aan te bevelen te kiezen 
voor een masker met een klein volume. Het masker moet goed tegen je 

gezicht afsluiten om het 
water buiten te houden, 
zonder dat je het bandje te 
strak moet trekken. Om dit 
te testen plaats je het 
masker op je gezicht 
zonder het bandje om je 
hoofd te doen. Kijk naar 
het plafond en adem dan 
voorzichtig in door je neus. 
Het masker moet zich dan 
tegen je gezicht zuigen. 
Wanneer dat niet het geval 
is, moet je aan ander 
model proberen.

Om verwondingen te voorkomen moet het masker voorzien zijn van 
veiligheidsglas (zoals gehard glas). Wanneer het glas breekt is het de 
bedoeling dat daarbij geen scherpe splinters ontstaan, die je oog zouden 
kunnen verwonden. Om te klaren (dit wordt later behandeld) moeten 
duikers af en toe de neus dichtknijpen. Om
redenen die ook met druk te maken hebben 
moet een duiker door de neus in het masker 
kunnen uitademen (zwembrillen zijn 
daarom niet geschikt om mee te duiken). 
Het masker moet dus een uitsparing voor 
de neus hebben waardoor de neus wel in 
het masker is, maar het toch mogelijk is de 
neus dicht te knijpen. Mensen die een bril 
dragen kunnen kiezen voor een duikmasker 
met geslepen glazen. Veel duikers geven er 

Beschrijf de functie van een 
duikmasker.

http://www.scuba-publications.com


Scuba Diver Theorie

Seite 5
www.scuba-publications.com

echter de voorkeur aan om met contactlenzen te duiken. In dat geval moet je 
wel je ogen dichtdoen wanneer je het masker afneemt omdat anders de 
lenzen uit je ogen kunnen spoelen. Om te voorkomen dat het masker onder 
water beslaat kun je een special product gebruiken. Een andere 
mogelijkheid is om in het masker te spugen en dan te spoelen.

Snorkels worden gebruikt om aan de 
oppervlakte te ademen. Een snorkel
mag niet te lang zijn en ook niet een te 

grote diameter hebben. Snorkels die 
voor duikers ontworpen zijn, voldoen 
aan deze vereisten. Ze hebben geen 
mechanisme dat de snorkel van binnen 
droog houdt. Duikers moeten de snorkel 
dus leegblazen alvorens erdoor te 
kunnen ademen (zonder het hoofd uit 
het water te tillen). Degenen die scherp 
kunnen uitblazen geven meestal de 
voorkeur aan een eenvoudige “buis”. Bij 
andere modellen is een ventiel dichtbij 
het mondstuk te vinden, waardoor het 
leegblazen van de snorkel gemakkelijker 
wordt.

Zwemvliezen worden gebruikt voor de 
voortbeweging. Met de vele uitrusting 
ben je te log en heb je te veel weerstand 
om zonder hulpmiddelen te zwemmen. 
Er zijn twee soorten zwemvliezen –
zwemvliezen met een gesloten hiel 
worden veel in zwembaden gebruikt. Ze zijn ook geschikt voor duiken in 
warm water vanaf een boot. Zwemvliezen met een open hiel zijn geschikt 
voor de meeste duikomstandigheden. De reden daarvoor is dat ze met 
laarsjes gebruikt worden. De laarsjes bieden bescherming tegen de kou en 
tegen verwondingen tijdens het te water gaan en het water verlaten. 
Zwemvliezen moeten aangepast zijn aan je spierkracht. Wanneer het blad te 

Beschrijf het gebruik van een 
snorkel.

Beschrijf het verschil tussen 
zwemvliezen met een open hiel en 
met gesloten hiel en voor welke 
omstandigheden ze geschikt zijn.
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soepel is voor je spierkracht, dan slaat het dubbel en kun je niet effectief 
zwemmen. Wanneer het blad te stug is, is de kans groot dat je kramp krijgt.

Duikers moeten zich tegen koud water 
beschermen. Volgens een vuistregel 
verliest een onbeschermde duiker in 
het water tot 25 keer sneller 
lichaamswarmte dan in lucht van 
dezelfde temperatuur. Wanneer je 
tijdens een duik begint te rillen, dan is dat een waarschuwingsteken. Verlaat 
onmiddellijk het water, droog je af en warm jezelf op. Het zal duidelijk zijn 
dat het beter is zo’n situatie te voorkomen en dat doe je door een duikpak te 
dragen. Een duikpak kan je niet warm houden, maar kan de afkoeling
voldoende vertragen om een aangename duik toe te staan. Wat het juiste 
duikpak is hangt dus af van de omstandigheden. Totdat je zelf voldoende 
ervaring hebt moet je voor de keuze van een pak vertrouwen op het advies 
van een duikprofessional.

Juiste bescherming tegen de kou kan uiteenlopen van zwemkleding tot een 
pak dat een luchtruimte rond je lichaam creëert (een droogpak). De meeste 
duiken worden in een natpak gemaakt. Deze pakken beperken de 
waterbeweging rond je 
lichaam. Wanneer je het water 
ingaat, vult het pak zich met 
water. Je warmt dit water op 
met je lichaamswarmte. De 
combinatie van het 
opgewarmde water en de 
barrière van neopreen tussen 
het koude water buiten met 
pak en het warme water 
binnen, vertraagt de afkoeling. 
De meeste pakken zijn 3, 5 of 7 
millimeter dik. Het pak moet 
goed passen om de 
hoeveelheid water in het pak 
gering te houden, maar mag 
niet te strak zitten. Sommige 

Beschrijf waarom duikers zich 
tegen de kou moeten beschermen 
en welke opties voor duikpakken 
beschikbaar zijn.
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pakken hebben seals aan de polsen, enkels en nek en ook een waterdichte 
rits. Zulke pakken kunnen nog beter het opgewarmde water binnen het pak 
houden. Ze worden daarom semi-droge duikpakken genoemd.

In koud water zijn soms ook handschoenen, een kap en laarsjes van 
neopreen nodig. Laarsjes zijn hierbij een beetje een uitzondering. Zelfs in 
het warmste water zal je duikers met laarsjes tegenkomen. De reden is dan 
niet bescherming tegen de kou, maar tegen verwondingen bij het te water 
gaan en het water verlaten. Als deel van je opleiding zal je informatie krijgen 
over de aanbevolen kleding voor de plaatselijke omstandigheden.

Het neopreen van het duikpak geeft een 
duiker positief drijfvermogen. 
Afhankelijk van de dikte van het pak is 
het niet mogelijk om zonder extra 
gewichten niet meer afdalen. Wanneer 
een duiker gewichten draagt, moet dit op een manier gedaan worden die het 

mogelijk maakt deze in een 
noodgeval af te werpen. Om 
verwarring te voorkomen,
wanneer je de gewichten van 
iemand anders afwerpen, 
wordt het lood altijd zo 
gedragen dat de sluiting met
de rechter hand bediend 
wordt. De sluiting is het 
belangrijkste kenmerk van 
een gewichtssysteem. Deze 
moet zo gemaakt zijn dat het 
openen van de sluiting met 
één hand mogelijk is. De 
gewichten moeten op hun 

plaats gefixeerd worden. Wanneer het lood tijdens een duik verschuift, dan 
heeft dit invloed op je positie in het water (de trim). Zich verschuivende 
gewichten zouden ook per ongeluk verloren kunnen gaan. Duikers 
gebruiken nooit meer lood dan absoluut nodig is. Soms wordt het lood niet 
aan een gordel gedragen, maar zijn de gewichten een geïntegreerd deel van 
de persluchtset.

Noem het belangrijkste kenmerk 
van een systeem om gewichten te 
dragen.
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Een typische persluchtset bestaat uit 
een fles met perslucht, een constructie 
om de fles op land en onder water te 
dragen en een vest dat je toestaat aan 

de oppervlakte te drijven en onder water niet te 
zinken, nog te drijven. Een ademautomaat wordt 
gebruikt om onder water te ademen en is ook 
voorzien van een alternatieve luchtbron om lucht 
met een andere duiker te delen. Ten slotte is er een 
manometer om de luchtvoorraad te controleren. 
Dat instrument is soms gecombineerd met andere 
instrumenten die later aan de orde komen.

Een duikfles is gemaakt van staal of 
aluminium en bevat lucht onder hoge 
druk (200 tot 300 keer hoger dan de 
atmosferische druk). Duikflessen met 
een geel/groene markering bevatten 
geen lucht maar een gas dat Nitrox genoemd wordt en mogen op dit niveau 
van opleiding niet gebruikt worden. Laat duikflessen niet zonder toezicht 
rechtop staan. Vanwege de hoge druk moeten duikflessen periodieke 
gekeurd worden. Duikers en bedrijven moeten zich aan die keuringstermijn 
houden (die van land tot land kan verschillen).

De ademautomaat wordt aan 
de kraan van de duikfles 
bevestigd. Er zijn twee veel 
gebruikte aansluitingen. DIN 
automaten worden in de 
kraan geschroefd en “INT” 
modellen hebben een beugel 
die om de kraan bevestigd 
wordt. De kraan moet 
overeenstemmen met het 
soort automaat dat gebruikt 
wordt (in veel gevallen is dit
aan te passen met een 
adapter). Zodra de 

Noem de belangrijkste delen van 
een persluchtset.

Beschrijf hoe je met duikflessen 
dient om te gaan en hoe de kraan 
van de fles bediend wordt.
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ademautomaat aan de kraan bevestigd is moet deze geheel geopend worden 
om een maximum doorstroom van lucht mogelijk te maken. Alvorens de 
automaat weer te verwijderen moet de kraan gesloten worden en de 
automaat met behulp van de waterloosknop ontlucht worden.

Het deel van de ademautomaat dat aan 
de duikfles aangesloten wordt heet de 
eerste trap. Het deel met het mondstuk 
de tweede trap. De eerste trap
reduceert de druk in de duikfles tot een 
middendruk (aan land is dit ongeveer 
10 keer de atmosferische druk). In de 
meeste gevallen heeft een automaat vier 
slangen die aan de eerste trap vast 
zitten. Twee van die slangen gaan naar 
tweede trappen. Een andere slang gaat 
naar de inflator aan het trimvest en de 
vierde naar de manometer. Die laatste slang heeft dezelfde druk als de 
duikfles, de anderen hebben middendruk. Wanneer je uit een tweede trap 
ademt, dan reduceert deze de middendruk tot omgevingsdruk.

Wanneer je het mondstuk van de tweede trap in de mond neemt, dan is deze 
nog met water gevuld. Je kunt dit water verwijderen door gewoon in de 
tweede trap uit te ademen of door kort op de waterloosknop te drukken (in 
dat geval moet je je tong als spatscherm tegen je gehemelte leggen). Als je 

daarna de tweede trap 
in de mond houdt kun 
je in en uit ademen 
wanneer je maar wilt,
omdat er niet opnieuw 
water in terecht komt. 
Je moet echter iedere 
keer als je de automaat 
hebt genomen opnieuw 
beginnen met 
uitademen alvorens in 
te ademen. De tweede 
trap heeft een 

Beschrijf de werking van een 
ademautomaat, noem de slangen 
die eraan aangesloten zijn en 
beschrijf hun doel.
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membraan die naar binnen beweegt terwijl je inademt. Dat membraan drukt 
wederom een hevel omlaag waardoor een ventiel geopend wordt en lucht 
uit de eerste trap in de tweede trap stroomt. Je zult merken dat het 
gemakkelijk is om onder water te ademen en dat er geen weerstand of 
vertraging optreedt. Uitademen doe je ook in de tweede trap. Onderin de 
tweede trap is een ventiel geplaatst waarlangs de lucht kan ontwijken.

De reserve tweede trap (ook octopus of alternatieve luchtbron genoemd) 
werkt net zo als de primaire tweede trap. Deze extra tweede trap is bedoeld 
om een andere duiker te helpen wanneer die problemen heeft met de 
luchttoevoer. Andere duikers hebben hetzelfde system en kunnen jou dus 
lucht geven wanneer dat nodig is. Het is gewoonte de extra tweede trap zo 
aan je trimvest te bevestigen dat deze toegankelijk en goed zichtbaar is. Op 
de meeste trimvesten zijn bevestigingsmogelijkheden voor dit doel te 
vinden. Het uitademventiel van de tweede trap is het laagste punt. De
geleider voor de luchtbellen is dus een goede indicatie hoe de automaat in 
de mond genomen moet worden. Wanneer je de automaat ondersteboven in 
de mond neemt is het vrijwel niet mogelijk het water uit de automaat te 
verwijderen.

De slang van de manometer wordt aan 
het trimvest bevestigd. Dit wordt 
gedaan om te voorkomen dat de slang 
heen en weer slingert en daarbij het 
onderwaterleven beschadigd. De 
manometer werkt ook onder water en 
heet daarom onderwatermanometer. 
Als duiker moet je het tot een gewoonte maken de manometer regelmatig af 

te lezen. De rode zone op de 
wijzerplaat is de reserve en 
mag alleen in noodgevallen 
gebruikt worden. Voor je eigen 
veiligheid, maar ook om schade 
aan de uitrusting te voorkomen, 
mag je de reserve alleen 
gebruiken wanneer het niet 
anders kan. De meeste 
bedrijven die duiken 

Beschrijf het gebruik van een 
manometer (analoog of digital) 
en hoeveel druk in de fles als 
reserve gereserveerd moet 
worden.
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organiseren verwachten dat je een reserve van 30 tot 50 bar aanhoudt. 
Digitale manometers hebben geen rode zone, maar geven elektronische 
signalen die je op een lage flesdruk attent maken. De manometer kan in een 
console met meerder instrumenten geïntegreerd zijn.

De laatste slang aan de eerste trap 
wordt aangesloten op de inflator van 
het trimvest. De inflator is het 
mechanisme dat je toestaat lucht in het 
vest te pompen. Duikers passen hun 
drijfvermogen aan door de hoeveelheid 
lucht in het vest te veranderen. 
Vandaar de naam trimvest. In de 
meeste gevallen functioneert het vest 
ook als draagstel voor de duikfles. Soms 
kom je duikflessen tegen die eigen 
draagriemen hebben. Het trimvest is 
gemaakt van materiaal dat niet zo snel 
beschadigd wordt. Het kan echter geen 
kwaad het vest tegen contact met scherpe 
voorwerpen te beschermen. Het vullen van 
het vest wordt meestal met de inflator 
gedaan, maar er is ook een mogelijkheid het 
vest met de mond op te blazen. Om lucht te 
laten ontsnappen zijn meerdere opties 
beschikbaar. Lucht kan alleen op het 
hoogste punt uit het vest stromen. Het is 
dus goed meerdere opties te hebben, zodat 
je ongeacht je lichaamspositie het vest kunt 
ontluchten. Er zijn ook (pneumatische) 
systemen die automatisch de lucht op het 
hoogste punt laten ontwijken.

Zowel het vullen als het ontluchten van het trimvest moet in korte stoten 
gedaan worden om te snelle veranderingen van het drijfvermogen te 
voorkomen. Druk de knop van het mechanisme kort in. Voor het ontluchten 
dien je te kiezen voor een optie die gemakkelijk te controleren is. Vesten zijn 
voor de veiligheid met snelontluchters uitgerust. Deze gaan automatisch 

Beschrijf hoe een duiker de 
duikfles op de rug draagt (banden 
of geïntegreerd in de 
persluchtset). 
Leg uit hoe lucht aan het trimvest 
toe te voegen en hoe het te laten 
ontwijken.
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open wanneer het vest teveel opgeblazen is, en hebben een koord waaraan 
de duiker kan trekken om lucht te laten ontsnappen. Snelontluchters zijn 
niet bedoeld voor “normale” aanpassingen aan het drijfvermogen.

De procedures om een persluchtset in elkaar te zetten en te demonteren 
verschillen enigszins afhankelijk van het model. De procedure is deel van 
het praktijkgedeelte van de opleiding.

Duikers hebben instrumenten om 
tijdens een duik de tijd en diepte in het 
oog te houden. In de meeste gevallen 
zijn deze geïntegreerd in een 
duikcomputer. Een duikcomputer geeft 
niet alleen de tijd en de diepte, maar 
berekend ook de blootstelling van de duiker aan stikstof. Dit wordt gedaan 

om decompressieziekte te voorkomen. Het 
voorkomen van decompressieziekte is 
onderdeel van de duikplanning. Voor Scuba 
Divers wordt dit door een duikprofessional 
gedaan. De instrumenten hebben dan tot doel 
om te controleren of de duik binnen de 
grenzen gemaakt wordt die in de planning 
van de duik afgesproken zijn (met betrekking 
tot tijd en diepte) en om de nodige gegevens 
te hebben om na de duik het logboek in te 
vullen.

Duikprofessionals hebben gegevens 
nodig om te beslissen binnen welke 
grenzen en in welke omstandigheden 
duikers aan een duik kunnen 
deelnemen. Voor dat doel is het 
gebruikelijk dat duikers al hun 
opleiding en ervaring in een logboek 
vastleggen. Een logboek kan een werkelijk boek of een klapper zijn waarin 
de gegevens genoteerd worden en waarin brevetkaarten, keuringsbewijzen 
en andere documenten opgeslagen worden. Veel duikers voeren hun 
logboek echter in het internet. Zulke diensten staan het documenteren van 

Wijs op het display van een 
duikcomputer aan waar de 
duiktijd en de diepte afgelezen 
worden.

Leg uit waarom duikers hun 
duiken in een logboek moeten 
opschrijven en welke 
mogelijkheden daarvoor 
beschikbaar zijn.
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duiken toe en hebben functies om keuringsbewijzen, verzekering en 
dergelijke te uploaden.

Het kan zijn dat voor de plaatselijke duikomstandigheden aanvullende 
uitrusting noodzakelijk is. Dat zou bijvoorbeeld een duikmes kunnen zijn 
voor het geval dat je verstrikt raakt. In ieder geval is een signaal instrument 
nodig om aan de oppervlakte de aandacht te kunnen trekken wanneer je 
hulp nodig hebt.

Het drijfvermogen wordt met het 
trimvest aangepast. Aan de oppervlakte 
staat een positief drijfvermogen je toe 
om zonder inspanning te drijven. 
Neutraal drijfvermogen betekent dat je 
niet zinkt en niet drijft. Onder water 
moet je de diepte onder controle 
houden. Dit doe je met behulp van een neutraal drijfvermogen. Neutraal 
betekend dat de opwaartse kracht en je gewicht in evenwicht zijn. De 
opwaartse kracht is gelijk aan het gewicht van het water dat door je lichaam 
verplaatst wordt. Wanneer het gewicht van het verplaatste water groter is 
dan je eigen gewicht, dan heb je een positief drijfvermogen. Die situatie kun 
je bewerken door lucht in je trimvest te vullen. Het grotere vest verplaatst 
meer water en geeft dus meer opwaartse kracht. Volgens dezelfde logica 
reduceer je je opwaartse kracht door lucht uit het vest te laten ontsnappen. 
Met een leeg trimvest moet je in staat zijn om af te dalen (niet om te zinken). 
Een leeg trimvest, met de juiste hoeveelheid lood, moet resulteren in een 
neutraal drijfvermogen. Neutraal drijfvermogen is een situatie waarin je 
zonder je te bewegen niet zinkt en ook niet naar boven drijft. Je blijft je op 
dezelfde diepte. Om af te dalen moet je dus iets doen. De technieken om af te 
dalen leer je in het praktijkgedeelte van de opleiding.

Wanneer je geen duikpak zou dragen 
en met een leeg trimvest een neutraal 
drijfvermogen hebt op geringe diepte, 
dan verandert dit niet wanneer je 
afdaalt. De situatie is anders wanneer je 
een duikpak draagt. Het neopreen van het pak bestaat voor een groot deel 
uit kleine luchtbelletjes. Deze worden met toenemende diepte steeds verder 

Noem de drie toestanden van 
drijfvermogen (positief, negatief 
en neutraal) en beschrijf de acties 
die een duiker kan nemen om het 
drijfvermogen aan te passen.

Leg uit welk effect de lucht in de 
duikfles en het duikpak hebben op 
het drijfvermogen van een duiker.
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in elkaar gedrukt. Hierdoor wordt het pak dunner en gaat opwaartse kracht 
verloren. Dit moet je compenseren door iedere paar meter tijdens de 
afdaling lucht in het trimvest te blazen. Tijdens de opstijging moet je om 
dezelfde reden telkens weer lucht uit het vest laten ontsnappen. Het idee 
achter controle over je drijfvermogen is dat je aan de oppervlakte zorgt dat 
je drijft en dat je onder water altijd een neutraal drijfvermogen hebt.

Naarmate je de lucht uit de duikfles gebruikt verlies je tijdens een duik 
steeds meer gewicht (het verschil in gewicht tussen een volle en een lege 
duikfles is een paar kilo). Dat is de reden waarom duikers zich het liefst met 
een bijna lege fles uitloden. Met de juiste hoeveelheid lood, een leeg trimvest 
en een normaal longvolume moet je op ooghoogte kunnen drijven. Wanneer 
je dan uitademt zink je een beetje dieper in het water. Iedere keer als je van 
uitrusting veranderd moet je opnieuw uitloden. In zout water is meer lood 
nodig dan in zoet water. Onder water heeft ook je ademhaling invloed op je 
drijfvermogen. Wanneer je voelt dat je begint te stijgen, adem dan uit. 
Uitademen werkt beter dan een poging om naar beneden te zwemmen. 
Ervaren duikers gebruiken de ademhaling als een hulmiddel om hun positie 
in het water te bepalen. Dit is voor hen een tweede natuur. In het 
praktijkgedeelte van de cursus neem je deel aan oefeningen om je 
drijfvermogen te controleren. Er zijn oefeningen voor ademhaling en ook 
voor het aanpassen van de hoeveelheid lucht in het trimvest.
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Druk, volume en 
dichtheid
Wellicht heb je de gevolgen van drukveranderingen al eens tijdens een 
vliegreis gemerkt. Een autorit door de bergen is een vergelijkbaar 
voorbeeld. Het gaat daarbij om relatief kleine drukveranderingen die je 
alleen in je oren kunt voelen. Onder water zijn de drukveranderingen groter 
en ze treden sneller op. Het is daarom voor duikers belangrijk dat ze weten 
hoe met drukveranderingen omgegaan moet worden. Dat is het onderwerp 
van dit hoofdstuk.
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Je hebt waarschijnlijk al ervaring met drukveranderingen opgedaan in een 
vliegtuig of in de auto tijdens een rit door de bergen. De luchtdruk verschilt 
afhankelijk van de hoogte. Op grotere hoogte is de druk lager. In de 
atmosfeer wordt de druk in millibar gemeten. Dit wordt gedaan omdat de 
veranderingen zo klein zijn. Voor onder water wordt de eenheid bar 
gebruikt, wat aangeeft dat de drukveranderingen veel groter zijn dan in de 
lucht. De atmosferische druk is gemiddeld 1013,25 millibar. Dit wordt door 
duikers afgerond op 1 bar. Een afdaling naar 1 meter diepte resulteert in 
een druktoename van 0,1 bar. Ter vergelijking zou je in de bergen 1.000 
meter hoog moeten gaan om een drukvermindering van 0,1 bar te hebben.

De druk neemt onder water 1 bar toe 
voor iedere 10 meter. De druk op 10 
meter diepte is dus dubbel zo hoog (2 
bar) dan in de atmosfeer. Op 20 meter 
diepte is de druk 3 bar of drie keer zo 
hoog als de atmosferische druk. De 
toegenomen druk heeft consequenties 
voor de dichtheid en het volume van gassen. De toename in dichtheid is 
evenredig met de toename in druk. Op 10 meter diepte is de druk dubbel zo 
hoog als de atmosferische druk op zeeniveau en is ook de dichtheid dubbel 

zo groot. Dit 
betekend dat in 
eenzelfde volume 
van gas twee keer 
zoveel moleculen te 
vinden zijn. De lucht 
is “dikker”. Voor 
duikers heeft dit de 
consequentie dat 
een duikfles op 10 
meter diepte maar 
half zolang meegaat 

als aan de oppervlakte. Op 30 meter diepte (4 bar) adem je een duikfles vier 
keer zo snel leeg. Op de dieptes waar sportduikers duiken kun je de 
toegenomen dichtheid van de lucht nog niet voelen, maar je moet er wel 
rekening mee houden door vaak op je manometer te kijken.

Noem de druk aan de oppervlakte 
en op 10, 20 en 30 meter diepte.
Let uit wat het effect is van 
toenemende diepte op dichtheid 
en luchtverbruik.
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Wetende dat onder druk in een volume
lucht meer moleculen te vinden zijn, is 
het een logische consequentie dat een 
zelfde aantal moleculen onder druk 
minder ruimte in beslag nemen naarmate de dichtheid toeneemt. Wanneer 
je een omgekeerd glas met lucht tijdens een afdaling meeneemt zal je zien 
dat de lucht steeds minder ruimte in beslag neemt. Het water stijgt steeds 
hoger. Het berekenen van het volume is eenvoudig; Deel 1 door de druk. Op 
10 meter diepte is het volume 1 gedeeld door 2 (de druk op 10 meter), ofwel 
half. Het volume is dus de helft van wat het aan de oppervlakte was. Op 20 
meter diepte 1 gedeeld door 3 en dus een derde van wat het aan de 
oppervlakte was. De officiële “natuurkundige formule” is pxV=constant (p = 
druk en V = volume). Constant betekend dat het resultaat van de 
vermenigvuldiging gelijk moet blijven. Als gevolg zal het volume bij iedere 
drukverandering moeten veranderen. Wanneer de druk halveert moet het 
volume twee keer zo groot worden om het resultaat van de 
vermenigvuldiging gelijk te houden. Dit heet omgekeerd evenredig.

De consequenties van de relatie tussen 
druk en volume zijn groter dan de 
consequenties van de relatie met 
dichtheid. Eén daarvan is al behandeld. 
Wanneer je afdaalt worden de kleine 
luchtbelletjes in het neopreen van het 
duikpak in elkaar gedrukt. Dit maakt het pak 
dunner en dus het volume kleiner, wat tot 
gevolg heeft dat de opwaartse kracht 
afneemt. Je moet op deze verandering in 
volume reageren door lucht in het trimvest te 
blazen. Andere luchtruimtes dan die in het 
pak mogen niet van volume veranderen. 
Daarom moet je als duiker actie nemen om 
het volume constant te houden. Dit doe je 
door tijdens de afdaling lucht aan die ruimtes 
toe te voegen en tijdens de opstijging lucht te 
laten ontsnappen. Dit heet klaren. Gelukkig 
veranderen vaste stoffen en vloeistoffen niet 
van volume. Het grootste deel van je lichaam 

Beschrijf het effect van druk op 
volume.

Leg uit waarom drukverandering 
het noodzakelijk maakt om het 
drijfvermogen aan te passen en 
hoe dit gedaan wordt.
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en je uitrusting is dus niet betroffen. Je hoeft alleen de ruimtes die lucht 
bevatten te klaren.

De belangrijkste natuurlijke 
luchtruimtes zijn de oren, longen en 
bijholten. De belangrijkste kunstmatige 
luchtruimte is het masker. Voor andere 
natuurlijke lucht houdende ruimtes zijn 
in zeer zeldzame gevallen problemen 
voorgekomen. Dit zijn de maag, 
ingewanden en tanden. Duikers die een 
droogpak gebruiken moeten het 
luchtvolume in het pak constant houden. De technieken om de lucht 
houdende ruimtes te klaren zijn eenvoudig, maar mogen niet vergeten of 
genegeerd worden. Nalaten om te klaren kan verwondingen met zich 
meebrengen. Zulke verwondingen heten barotrauma (baro voor druk en 
trauma voor verwonding).

Iedere ademteug heeft dezelfde druk 
als de omgeving (en dezelfde 
dichtheid). Een normale ademteug is 
voldoende om je longen te vullen met 
lucht van de juiste dichtheid. Naarmate 
je dieper gaat wordt de lucht dichter. Dat 
verklaart waarom de duikfles op diepte minder 
lang meegaat. Wanneer je nu je adem inhoud, 
dan is je long gevuld met lucht van de juiste 
dichtheid voor de diepte waar je de laatste 
ademteug genomen hebt, maar de verkeerde 
dichtheid voor een grotere of geringere diepte. 
Om altijd lucht met de juiste dichtheid in de 
longen te hebben moet je dus doorlopend 
ademen en mag je nooit je adem inhouden. Dat 
is de belangrijkste regel voor het duiken. Het 
inhouden van de adem wanneer je naar een 
geringere diepte opstijgt, kan ernstige 
verwondingen met zich meebrengen. Zelfs 
wanneer je de ademautomaat niet in de mond hebt, houd je toch niet met 

Leg de invloed van 
drukveranderingen op de oren, 
bijholten, masker, longen, tanden 
en maag uit, hoe je problemen 
kunt voorkomen en wat je in het 
geval van een probleem moet 
doen.

Leg uit waarom een duiker onder 
water nooit de adem mag 
inhouden.
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ademen op. Je houdt de luchtwegen open door een kleine stroom 
luchtbelletjes uit je mond te laten ontsnappen. Problemen met de longen 
tijdens de afdaling komen niet vaak voor, maar je moet je altijd aan de 
belangrijkste regel voor het duiken herinneren wanneer je opstijgt.

Je bijholten worden geklaard zonder dat je 
daarvoor iets moet doen. Ze zijn met een starre 
buis met de luchtruimte van je mond en neus 
verbonden. Die buis laat zonder problemen lucht 
heen en weer stromen. Af en toe is die verbinding 
echter geblokkeerd. Dit kan komen door gezwollen 
weefsel tijdens een verkoudheid. In dat geval kun 
je niets doen. Wanneer je verkouden bent kun je 
niet duiken. Medicijnen om de zwelling te 
verminderen zijn geen optie omdat de werking van 
zulke middelen kan ophouden terwijl je onder 
water bent. De lucht kan dan tijdens de opstijging 
niet ontwijken wat een barotrauma tot gevolg heeft 
(dit wordt een omgekeerd blok genoemd).

De passage tussen je oren en de luchtruimte in je mond en neus is zacht en 
meestal gesloten. Dat is de reden waarom je in het vliegtuig of een autorit 
door de bergen veranderingen in je oren voelt. Duikers moeten hun oren 
tijdens de afdaling vroegtijdig en vaak klaren. Dat begint aan de oppervlakte 
en dan ongeveer iedere meter. Je zult echter merken dat je tijdens de 

opstijging niets hoeft te doen om je 
oren te klaren. Tijdens de afdaling 
zal je instructeur je vragen je neus 
dicht te houden en zachtjes tegen de 
gesloten neus uit te ademen. Doe dit 
niet met kracht, want dan kun je je 
oren beschadigen. Een andere 
manier is het heen en weer bewegen 
van je onderkaak. De passage, de 
Eustachiusbuis, heeft alleen een 
beetje hulp nodig. Bij het klaren
blaas je geen lucht in je oren, maar 
je helpt alleen om de buis te openen. 
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Op het moment dat de buis open is stroomt de lucht vanzelf dankzij het 
drukverschil in de twee ruimtes. Wanneer het niet lukt om te klaren, dan 
kun je de twee technieken combineren. Wanneer dat niet werkt, stijg dan 
een meter op en probeer het opnieuw. Lukt het nog steeds niet, dan moet je 
de duik afbreken.

Je duikmasker moet tijdens de afdaling ook geklaard worden. Door de 
hogere druk op diepte wordt het masker tegen je gezicht gedrukt. In eerste 
instantie is dit alleen onprettig, maar in extreme gevallen kunnen kleine 
bloedvaten in je gezicht beschadigd raken. De daarmee samenhangende 
verkleuring kan dan nog uren of zelfs dagenlang zichtbaar zijn. Het 
probleem is gemakkelijk te voorkomen. Je moet gewoon af en toe door je 
neus uitademen. Dat is de reden waarom je neus door het masker omsloten 
moet zijn. Tijdens de opstijging ontsnapt de zich uitzettende lucht 
automatisch uit het masker.

Gas in de maag of ingewanden is normaal gesproken geen probleem. De 
wanden van die organen zijn flexibel genoeg om met de compressie of 
expansie van gassen mee te bewegen. In extreme gevallen is ongemak 
tijdens de opstijging te verwachten, maar een aanpassing van de 
eetgewoonten is dan voldoende om een herhaling van het ongemak te 
voorkomen. Problemen met de tanden zijn anders. Gezonde tanden en 
tanden die op een juiste manier behandeld zijn worden niet beïnvloed door 
drukveranderingen. In (zeer) zeldzame gevallen kan onder een vulling of 
kroon een luchtruimte bestaan. Tijdens een lange duik kan lucht in die 
ruimte terecht komen. Tijdens de opstijging kan die lucht niet snel genoeg 
ontwijken, waardoor de tand kan breken. Wanneer de tand levend is, dan 
doet dit erg pijn. Gelukkig komt een probleem met de tanden bijna nooit 
voor en wanneer het toch gebeurd is het meestal een kies waarvan de 
zenuwen al verwijderd zijn.

In het kort – tijdens de afdaling moet je je oren en het masker klaren. 
Tijdens de opstijging moet je stoppen wanneer je ongemak in je oren, 
bijholten, maag, ingewanden of tanden voelt om de lucht de tijd te geven om 
te ontsnappen. Houd nooit je adem in en houd je luchtwegen open. Een 
barotrauma tijdens de afdaling wordt ook wel een squeeze genoemd en een 
barotrauma tijdens de opstijging een omgekeerd blok (of in het geval van de 
longen een overdrukverwonding). Die laatste is de ernstigste barotrauma, 
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maar gelukkig ook het gemakkelijkst te voorkomen. Houd tijdens het duiken 
nooit de adem in!

Wellicht heb je gehoord dat duikers 
decompressieziekte voorkomen door 
tijdens de terugkeer naar de 
oppervlakte een decompressie-stop te 
maken. Dit is voor sportduikers echter 
niet het geval. Sportduikers plannen hun duiken zo dat ze verplichtingen om 
een stop te maken uit de weg gaan. Het is echter wel de gewoonte om op 
geringe diepte een veiligheidsstop te maken (meestal 3 tot 5 meter diep 
gedurende 3 minuten) alvorens aan de oppervlakte terug te keren. De 
maximum diepte van 12 meter voor dit niveau van opleiding staat een 
duiktijd van ruim twee uur toe voordat decompressieziekte een zorg wordt. 
Je duikfles zal ruim voor die tijd leeg zijn. Wanneer je echter op dezelfde dag 
meerdere duiken maakt, dan moet tijdens de duikplanning met de 
mogelijkheid van decompressieziekte rekening gehouden worden. Vergeet 
niet de duikprofessional die een duikplanning voor je maakt te informeren 
over duiken die je in de afgelopen 12 uur gemaakt hebt. Een duikcomputer 
registreert je blootstelling aan druk. Dit is de reden waarom iedere duiker 
een eigen computer moet hebben en waarom je tussen twee duiken niet van 
computer mag wisselen. Leen je duikcomputer ook niet uit aan een andere 
duiker wanneer je een paar uur niet duikt. Na je laatste duik moet je 18 uur 
wachten alvorens te vliegen.

Leg de relatie uit tussen de tijd en 
diepte van een duik en 
decompressieziekte.
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De duiker in de 
onderwaterwereld
Een duik is een reis in een andere wereld. Je kunt dit niet vergelijken met 
het (passieve) bekijken van een televisieprogramma waarin de pracht van 
de onderwaterwereld getoond wordt. Tijdens een duik ben je er “middenin”.
Als actieve deelnemer is interactie met je omgeving en met andere duikers 
noodzakelijk. De rol die je tijdens een duik vervuld is het onderwerp van dit 
hoofdstuk.
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Je hoeft geen atleet te zijn om te 
kunnen duiken. Je moet echter wel een 
goede gezondheid hebben. In veel 
landen is het verplicht om een 
keuringsbewijs te hebben dat aangeeft 
dat je mag duiken. Vaak mag dat 
keuringsbewijs niet ouder zijn dan een 
jaar. In de landen waar een dergelijke vereiste niet bestaat, is een keuring 
wel aanbevolen. Wanneer je je niet goed voelt moet je ervan afzien te gaan 
duiken. Het is gebruikelijk onder duikers dat iedereen van een duik kan 
afzien, of een duik kan onderbreken, zonder daarvoor een reden of uitleg te 
geven. Wanneer je niet wilt duiken, dan zeg gewoon af.

Drugs en alcohol zijn niet compatibel met duiken. Medicamenten kunnen 
ook een negatieve invloed hebben. Wanneer je medicamenten neemt, vraag 
dan aan je arts of deze gevolgen hebben voor het duiken. In het bijzonder 
moet je opletten met een ziekte of medicamenten waarbij uitdroging
mogelijk is. De lucht in de duikflessen wordt gedroogd om het roesten van 
de duikfles te voorkomen. Daardoor verlies je tijdens een duik veel vocht. 
Wanneer je daar bovenop medicamenten neemt die ook aan uitdroging 
bijdragen, dan kan het gecombineerde effect te groot worden. Je moet als 
duiker voldoende water drinken.

Ook als begeleide duiker heb je een 
verantwoordelijkheid tegenover 
degenen met wie je duikt, waaronder 
de professional die de duik voor je 
organiseert. Het is normaal om voor 
een duik een beetje gespannen te zijn, 
maar wanneer het stressniveau te hoog 
wordt, dan kan het zijn dat je de taken die van je verwacht worden niet 
meer kunt uitvoeren. Stress kan veroorzaakt worden door lichamelijke 
invloeden zoals temperatuur, vermoeidheid of pijn. Mentale stress komt van 
psychologische invloeden zoals angst voor diepte, claustrofobie in slecht 
zicht of andere factoren. Wanneer de stress te groot wordt, laat de anderen 
dan weten hoe je je voelt en breek de duik af (nadat je de anderen een teken 
gegeven hebt). Je mentale toestand en gezondheid moeten je toestaan 

Noem drie substanties die niet 
met het duiken compatibel zijn 
(medicamenten, alcohol en drugs) 
en geef aan hoe vaak duikers een 
medische keuring moeten doen.

Beschrijf de mogelijke 
consequenties van lichamelijke en 
mentale stress en leg uit hoe 
gerelateerde problemen 
voorkomen kunnen worden.
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normale taken uit te voeren. Iedere toestand waarin het niet aanbevolen is 
om auto te rijden is ook een toestand waarin je niet mag duiken.

De omstandigheden waarin gedoken 
wordt kunnen sterk variëren. Die 
variatie is een belangrijke reden 
waarom het zo interessant is, om op
verschillende locaties te duiken. Het is 
echter ook de reden waarom duikers 
van de ene locatie tot de andere met 
heel verschillende uitdagingen 
geconfronteerd worden. De Scuba Diver cursus kan je alleen voorbereiden 
op de omstandigheden die je in de cursus kunt ervaren. De omstandigheden 
hebben invloed op een duiker. Je leert omgaan met die invloeden door 

onder begeleiding van een 
professional in die 
omstandigheden te duiken. 
Het is niet mogelijk te leren 
omgaan met omstandigheden 
die er op die plaats niet zijn. 
Iedere keer wanneer je een 
nieuwe locatie bezoekt moet je 
onder begeleiding van een 
professional aan een 
introductie deelnemen. Je 
moet je er ook van bewust zijn 
dat de omstandigheden ook op 
dezelfde duikplaats variëren. 
Tijdens de cursus zal de 

instructeur je opleiden voor de specifieke kenmerken van de omgeving waar 
de cursus gedaan wordt.

Leg uit waarom Scuba Divers 
moeten deelnemen aan een 
introductie alvorens te duiken in 
een omgeving die verschilt van de 
omstandigheden waarin de 
cursus gedaan is.

http://www.scuba-publications.com


Scuba Diver Theorie

Seite 25
www.scuba-publications.com

Het zicht onder water kan 
variëren van een paar 

centimeter tot meer dan 30 
meter. Het zicht bepaald mede 
hoe je positie ten opzichte van je 
buddy moet zijn. Het heeft ook 
invloed op de technieken voor 
de afdaling, het zwemmen onder 
water en de opstijging. Je dient 
je ervan bewust te zijn dat je 
voorwerpen onder water 
dichterbij en groter ziet dan ze 
in werkelijkheid zijn. Wanneer 
je iets wilt vastpakken, zoals de 
ladder van de boot of, wanneer je in ondiep water opstaat, dan moet je je 
aan de verandering aanpassen. Het zal snel tot gewoonte worden om 
afstanden juist in te schatten, maar in het begin moet je er bewust aan 
denken dat objecten onder water verder weg zijn dan je denkt (ongeveer 
25% verder). Water heeft ook filterende eigenschappen waardoor licht 
verloren gaat. Veel duikers nemen een duiklamp mee (ook overdag en bij 
goed zicht) om beter van de kleurenpracht onder water te kunnen genieten.

Geluid gaat onder water veel sneller 
dan aan land. Je kunt nog steeds goed 
horen, maar de grotere snelheid van 
het geluid beïnvloedt de mogelijkheid 
om te bepalen waar het geluid vandaan komt. Het is net alsof je met een 
hoofdtelefoon luistert die op mono staat. De beide oren horen hetzelfde 
geluid op hetzelfde moment. Het bepalen van de richting waaruit een geluid 

Leg uit welke invloed het zicht op 
een duik heeft. 
Leg uit hoe het zien onder water 
beïnvloedt wordt en hoe een 
duiker zich aan de veranderingen 
kan aanpassen.

Leg uit hoe het horen onder water 
beïnvloedt wordt.
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komt is mogelijk dankzij het tijdverschil dat het geluid de twee oren bereikt. 
Met de hogere snelheid van geluid werkt dat niet meer.

De watertemperatuur bepaalt hoeveel 
isolatie nodig is. De temperatuur op 
diepte kan beduidend kouder zijn dan 
aan de oppervlakte. Soms verandert de 
temperatuur abrupt. De grens tussen 
een laag warmer water en koud water 
heet een thermocline of spronglaag. Het spreekt voor zich dat de keuze voor 
een duikpak bepaald wordt door het koudste gedeelte van de duik. Het 
gekozen duikpak moet de afkoeling voldoende vertragen om de geplande 
duik comfortabel te maken. Wanneer een verkeerde keuze gemaakt is (en je 
te snel afkoelt) dan begin je te rillen, omdat je lichaam probeert warmte te 
genereren. Rillen is een waarschuwingsteken dat serieus moet worden 
genomen. Stop de duik, verlaat het water, droog jezelf af en warm je op.

Wanneer je aan het strand al eens 
water op heupdiepte gelopen hebt, dan 
is een belangrijke les over beweging en 
water al geleerd. Water is veel dichter 
dan lucht wat het moeilijker maakt je 
voort te bewegen. Duikers moeten langzaam bewegen om te voorkomen dat 
ze buiten adem raken. Twee keer zo snel gaan kost vier keer zoveel energie. 
Duikers moeten zorgen dat ze hydrodynamisch zijn (net als een auto 
aerodynamisch moet zijn). Om dat te bereiken moet de uitrusting dicht bij 

Leg uit hoe je onder water warm 
blijft en wat je moet doen 
wanneer je ongecontroleerd 
begint te rillen.

Leg uit hoe een duiker onder 
water moet bewegen om niet 
buiten adem te raken.
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het lichaam gedragen worden en mag niet te veel lood gedragen worden. 
Een duiker met te veel lood moet lucht in het trimvest blazen om dat te 
compenseren. Daardoor worden de schouders omhoog getrokken en kan de 
duiker niet meer horizontaal zwemmen. Wanneer een duiker buiten adem 
raakt wordt de lucht sneller verbruikt. Dat kan wederom stress 
veroorzaken, wat tot een gevaarlijke situatie kan voeren. Wanneer je merkt 
dat je adembehoefte toeneemt, stop dan met alle activiteiten. Houd je aan 
iets of aan je buddy vast en neem de tijd om op adem te komen. Het kan zijn 
dat je je drijfvermogen moet aanpassen voordat je de duik voortzet (een 
negatief drijfvermogen is vaak de oorzaak van het buiten adem raken). In 
ieder geval moet je het voor de rest van de duik rustiger aan doen.

Stroming kunnen in sommige regio’s 
onvoorspelbaar zijn en op andere 
plaatsen de bepalende factor voor de 
richting van een duik. Stroming kunnen 
altijd in dezelfde richting gaan (zoals in een rivier), in een vast ritme van 
richting veranderen (zoals bij getijden), afhankelijk zijn van de windrichting 
(zoals bij stromingen langs de kust) of volledig onvoorspelbaar zijn. Soms 

beginnen duikers een duik tegen de 
stroming om het gemakkelijker te 
hebben op de terugweg. Op andere 
plaatsen driften duikers gewoon met 
de stroming mee en laten zich dan 
aan het einde van de duik door de 
boot oppikken. In het kort – de 
procedures om met stroming om te 
gaan, verschillen sterk. Voor nu is 
het belangrijk te onthouden dat je 
snel achter adem zult raken wanneer 
je probeert tegen de stroming in te 
zwemmen en dat je dit dus moet 
voorkomen. Wanneer je in een 
stroming terecht komt, zwem er dan 
niet tegenin, maar probeer er onder 
een hoek van 90° uit te zwemmen.

De compositie van de bodem en het 

Beschrijf potentiële problemen in 
relatie tot waterbeweging.
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onderwaterleven variëren sterk tussen duikplaatsen. Die variatie is de 
belangrijkste reden waarom duikers over de gehele wereld reizen om op 
verschillende plaatsen te duiken. Je instructeur zal de tijd nemen om je over 
de plaatselijke situatie te informeren. De compositie van de bodem en het 
onderwaterleven zijn ook een belangrijk aandachtspunt in een 
oriëntatieduik in nieuwe gebieden.
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Als duiker ben je te gast in de 
onderwaterwereld. Het leven onder 
water kan fragiel zijn. Duikers moeten 
dus voorkomen het aan te raken om 
geen schade aan te richten. Het meeste 
onderwaterleven dat je ziet zijn dieren. Zelfs wanneer je op het eerste 
gezicht denkt dat het een bloem is. Handhaaf altijd een neutraal 
drijfvermogen om zo boven de bodem te blijven. Wanneer je op de bodem 
wilt knielen, kies dan een plaats met alleen zand. Het aanraken van leven 
onder water is voorbehouden aan experts. Verzamel tijdens een duik ook 
geen souvenirs.

Je duikt niet alleen. De procedures die 
geleerd worden om in een noodgeval te 
handelen gaan uit van de aanwezigheid 
van een buddy die kan helpen. 
Daarnaast is het praktisch voor zaken 
als het aantrekken van de uitrusting en 
te water gaan. Een duik met een ander biedt ook meer plezier omdat je de 
belevenissen met iemand deelt.

Voor het begin van een 
duik moet je met je 
buddy afspreken wat 
jullie gaan doen. De 
activiteiten tijdens de 
duik, de grenzen voor 
diepte, tijd en 
luchtvoorraad. Je kunt 
dan ook aangeven voor 
welke zaken je hulp 
nodig hebt en uitleggen 
hoe je uitrusting werkt 

(wanneer die verschilt van wat standaard is). Je neemt ook de tijd om 
noodprocedures door te spreken en om elkaar vertrouwd te maken met 
jullie niveau van opleiding en ervaring.

Beschrijf hoe duikers schade aan 
de onderwaterwereld kunnen 
voorkomen.

Leg uit hoe je dicht bij je buddy 
blijft en welke procedure je moet 
volgen wanneer je elkaar uit het 
oog verliest.
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Wanneer je het 
contact met je buddy 
of de groep verliest, 
dan zoek je niet 
langer dan een 
minuut onder water. 
Ga daarna
gecontroleerd naar 
de oppervlakte om 
daar het contact te 
herstellen. Wanneer 
je buddy dezelfde 
procedure volgt, dan 
vinden jullie elkaar 

snel terug. Wanneer de omstandigheden aan de oppervlakte het ongewenst 
maken om op te stijgen, dan kan een alternatieve procedure afgesproken 
worden. Wanneer dat het geval is waar je duikt, dan kan een 
duikprofessional je over zowel de reden als de procedure informeren.

Je moet 
onder 
water met 
je buddy 
communic
eren. 
Daartoe kun je met een normaal potlood korte 
berichten op een plastic leitje schrijven. Er zijn 
echter dingen die je snel duidelijk moet maken 
(bijvoorbeeld dat je geen lucht meer hebt) of 
die zo vaak gebeuren dat het vervelend is om 
die telkens opnieuw op te schrijven. Voor die 
situaties hebben duikers handsignalen
ontwikkeld. Er zijn 25 standaard handsignalen, 
maar niets weerhoud je ervan om nog een paar 
te verzinnen en met je buddy af te spreken.

Beschrijf hoe je onder water 
communiceert en wat de 
betekenis is van de 25 standaard 
handsignalen.
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De opleiding voor Scuba Divers is 
gericht op het duiken onder begeleiding 
van een duikprofessional. De 
consequentie is dat taken die je niet zelf 
hoeft uit te voeren (omdat ze door een 
professional voor je gedaan kunnen worden), niet in de cursus opgenomen 
zijn. Dit heeft betrekking op technieken om andere duikers te helpen 
(wanneer je met een buddy duikt heb je een verantwoordelijkheid 
tegenover die persoon) en vaardigheden voor de uitvoering van de duik, 
zoals het navigeren naar de mooiste plaatsen. Het heeft ook betrekking op 
de theorie. Alvorens aan een duik te beginnen, moeten beslissingen
genomen worden. Die beslissingen moeten gebaseerd zijn op kennis. Ze 
dienen om medische problemen (zoals decompressieziekte of narcose) te 
verhinderen, om noodgevallen te voorkomen en om te kunnen handelen 
wanneer zich toch een noodgeval voordoet. De beslissingen dienen ook om 
zoveel mogelijk plezier aan een duik te kunnen beleven.

Het nemen van beslissingen voor een duik heet duikplanning. De planning 
voor duiken die door een Scuba Diver gemaakt worden, wordt door een 
duikprofessional gedaan. Eenvoudigweg omdat Scuba Divers daarvoor niet 
opgeleid zijn. Wanneer je onafhankelijk van een professional met een buddy 
van je keuze wilt duiken, dan moet je de opleiding voortzetten. De 
aanvullende vaardigheden zijn deel van het Open Water Scuba Diver 
programma.

.

Leg uit waarom Scuba Divers er 
niet op voorbereid zijn om zonder 
duikprofessional te duiken.
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