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Introductie

Wanneer mensen in je omgeving weten dat je duiker bent, dan zal het niet 
lang duren voordat iemand je vraagt iets in het water te brengen of er iets 
uit te halen. Dit gaat altijd met uitdagingen gepaard. Voor kleine voorwer-
pen, zoals een trouwring, zal het zoeken moeilijk zijn. Grotere voorwerpen 
zijn gemakkelijker te vinden, maar in dat geval kan het moeilijk zijn het 
voorwerp uit het water te brengen.

In een opleiding voor zoeken & bergen leer je technieken voor alle aspecten 
van deze activiteit. Dit boek gaat in op de technieken voor het zoeken, mar-
keren en bergen van voorwerpen en geeft ook informatie voor overwegin-
gen met betrekking tot het comfort en de veiligheid.

De technieken welke in dit boek behandeld worden maken praktijkoefening 
noodzakelijk. Dit wordt in een cursus voor zoeken & bergen gedaan.
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Het doel van de duik 
en de uitrusting
Er zijn diverse redenen om technieken voor het zoeken & bergen te gebrui-
ken. De situaties waarin dit gedaan wordt kunnen beduidend verschillen. 
Het vastleggen van het doel van een duik is daarom de eerste stap. Het is 
noodzakelijk het doel te formuleren omdat dit bepaald wat de juiste uitrus-
ting en technieken voor de duik zullen zijn.

Dit hoofdstuk geeft uitleg over het formuleren van het doel van een duik en 
geeft een overzicht over de uitrusting die voor zoeken & bergen gebruikt 
wordt.
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Het doel van de duik

Je zult diverse gelegenheden tegenkomen
om van technieken voor het zoeken &
bergen gebruik te maken. Deze worden 
telkens wanneer je iets in het water wilt 
brengen of er iets uit wilt halen ingezet.

Er zijn beperkingen. Als sportduiker kun je 
geen zware lasten, zoals een auto, bergen 
en je dient alle voorwerpen met rust te la-
ten die een archeologische waarde hebben 
of met misdaad in verbinding staan. Nor-
maal gezond mensenverstand is voldoende 
om te bepalen wat je wel uit het water mag
halen en wat niet.

Voor het begin van iedere zoeken & bergen duik dien je een duikplan te ma-
ken. Voor het zoeken, markeren en bergen is telkens andere uitrusting no-
dig. Je moet dus voor de duik bepalen wat het doel is. Het vaststellen van het 
doel is nodig om de passende uitrusting voor de duik in de gegeven omstan-
digheden te kiezen.

Het doel kan zich beperken tot 
“zoeken op goed geluk”. Vele jaren 
lang zijn voorwerpen in het water 
verloren gegaan en hebben mensen 
voorwerpen als afval in het water 
gegooid. Een theepot die 150 jaar 
geleden als afval gezien werd kan nu 
historische waarde hebben. Een 
armband die ooit van een boot 
gevallen is, kan financiële waarde 
hebben. Het is verassend wat er al-

lemaal door de eeuwen heen in het water terecht gekomen is.
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Het zoeken op goed geluk kan betekenen dat je tijdens iedere duik de ogen 
open houdt en dat je altijd een verzamelnet bij je hebt. Het kan ook beteke-
nen dat je speciaal op zoek gaat naar duikplaatsen waar je de kans om iets te 
vinden hoog schat. Dit kan rondom een brug of een pier zijn, of een duik-
plaats waar veel oude huizen langs een kanaal of rivier staan.

Het kan ook zijn dat je naar een bekend object op zoek gaat. Dit kan iets zijn 
dat verloren gegaan is, of iets dat expres afgezonken is en nu voor onder-
houd of ter vervanging omhoog gehaald moet worden.

Wanneer je precies weet waarnaar je op zoek bent, dan is het gemakkelijker 
om een planning te maken. Je weet dan hoe nauwkeurig je moet zoeken en 
hoe zwaar het object is. De technieken voor het zoeken & bergen worden 
ook voor milieubescherming gebruikt. Voorbeelden zijn dat vuil uit een 
meer verwijderd wordt, of dat een kunstmatig rif gebouwd wordt.

Bij het bouwen van een kunstmatig 
rif wordt iets in het water gebracht,
in plaats van eruit gehaald. Ook voor
dit doel is de planning gemakkelijk. Je
weet precies wat het gewicht van de 
objecten is en waar deze naartoe 
moeten. Op basis van deze 
informatie kunnen de benodigde 
uitrusting en technieken bepaald 
worden.

Wat het doel ook is, duiken voor het zoeken & bergen kunnen geen succes 
worden zonder een passende planning op het gebied van de uitrusting en de 
technieken en een gedetailleerde briefing voor alle duikers in het team.

Uitrusting voor zoeken & bergen

Een duik voor het zoeken & bergen heeft drie fasen. De naam van de activi-
teit geeft de indruk dat we alleen zoeken en bergen, maar daartussen moet 
de locatie van het voorwerp gemarkeerd worden. In veel gevallen is de uit-
rusting voor het bergen te log om dit tijdens het zoeken mee te slepen. Het
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kan dus zijn dat je tussen het zoeken en 
het bergen het water uit moet om de 
uitrusting voor het bergen van het ge-
vonden object te halen.

De keuze van uitrusting hangt niet al-
leen af van de fase van de duik, maar 
ook van de duikomstandigheden. De be-
langrijkste factoren zijn de bodemcom-
positie en stromingen. In een sterke 
stroming is het nauwelijks (of helemaal 

niet) mogelijk om met een kompas te navigeren. Zoekpatronen met een 
touw zijn moeilijk op een bodem waar het touw steeds in obstakels blijft 
steken, wanneer het over de bodem beweegt.

Andere factoren die je in overweging 
dient te nemen zijn het zicht, de grootte 
van het object, beperkingen met 
betrekking tot beschikbare uitrusting, 
het aantal duikers, de diepte en de 
duiktijd (op basis van de nultijd en de 
watertemperatuur).

Werkhandschoenen zijn het eerste on-
derdeel van de aanvullende uitrusting 
en worden in iedere fase van de duik 
gedragen. Neopreen handschoenen zijn gemaakt om je handen warm te 
houden. Ze zijn niet geschikt om je te beschermen tegen scherpe randen en 
puntige voorwerpen. Ook voor het werken met zware ladingen en touwen is 
een betere bescherming nodig. Je kunt werkhandschoenen over de neo-
preenhandschoenen dragen. Of gewoon over de blote handen, wanneer het 
water warm is.

Uitrusting voor het zoeken

Het is voor sportduikers niet gebruikelijk om van elektronische uitrusting 
zoals metaaldetectors, sonar of een ROV (Remote Operated Vehicles met vi-
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deo) gebruik te maken. Voor professionals is een veelvoud aan uitrusting 
beschikbaar, maar het meeste daarvan is te kostbaar voor de sportduiker. 
We beperken ons daarom tot de uitrusting die voor de gemiddelde sport-
duiker toegankelijk is.

Om een gebied systematisch af te kunnen zoeken moet je weten waar je 
bent, waar je naar toe gaat en waar je al geweest bent. Je moet dus zo navi-
geren dat je over deze informatie beschikt.

Het meest compacte uitrustingsstuk om 
dit te doen is een kompas. Dit is 
waarschijnlijk al een onderdeel van je 
standaarduitrusting. Het kompas staat je 
toe om onder water patronen te 
zwemmen. Deze behandelen we later. In 
sterke stroming is het kompas niet nuttig.

Voor gecompliceerde zoekpatronen kun je 
ook het gebruik van een Scuba Sextant in 
overweging nemen. Een sextant, in com-
binatie met het kompas, staat je toe om je 
positie in het oog te houden en geeft aan 
waar je al gezocht hebt.

Touwen en lijnen staan je toe om in stromend water te zoeken en maken de 
navigatie gemakkelijk. Je kunt je volledig op het zoeken concentreren. Dit 
maakt het tot een betere optie wanneer je op zoek bent naar een klein 
voorwerp. Het nadeel is dat touwen en lijnen weerstand hebben in het wa-
ter. Een lijn die met de zoekende duiker “meebeweegt” dient dun te zijn en 
een positief drijfvermogen te hebben. Wanneer het touw niet alleen voor het 
zoeken, maar ook voor de communicatie en voor de veiligheid van de duiker 
gebruikt wordt, dan dien je voor een dikker touw met een positief drijfver-
mogen te kiezen.

Voor sommige zoekpatronen wordt het touw ter referentie op de bodem 
geplaatst. In zulke gevallen dien je verzwaard touw te gebruiken, zoals dat 
voor visnetten gebruikt wordt. Verzwaard touw is gevuld met kleine stukjes 
lood. Als alternatief kun je een gewone lijn met aan iedere kant een loodblok 
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gebruiken. Voor het zoeken & 
bergen dien je over diverse lijnen 
en touwen van verschillend 
drijfvermogen, lengte en diame-
ter te beschikken.

Je kunt van een raster gebruik 
maken wanneer je naar een erg klein voorwerp op zoek bent en wanneer de 
locatie van dat voorwerp redelijk 
nauwkeurig bekend is. Je kunt een raster 
maken door pennen in de bodem te 
steken en daar touw tussen te spannen, 
of je kunt gebruik maken van een kant-
en-klaar raster. Je zoekt dan vakje na 
vakje af. Het zoeken met een raster is 
gebruikelijk voor biologen en 
archeologen. Dit omdat het mogelijk is 
om de exacte locatie van het gevonden 
voorwerp in te tekenen of te fotograferen 
(archeologie) of omdat het mogelijk is het 
aantal organismen per oppervlakte 
eenheid vast te leggen (biologie).

Wanneer je een klein gebied vrij van zand of 
sediment moet maken, dan kun je de nodige 
zuigkracht bewerken door lucht in een stuk pijp te 
blazen (in dit geval via de inflator aansluiting). De 
luchttoevoer moet ver genoeg verwijderd zijn van 
de inlaat (in de regel tenminste zes maal de 
diameter van de pijp) en de pijp moet lang genoeg 
zijn om het opgezogen zand of sediment van het 
zoekgebied te verwijderen.

De lucht die in de pijp geblazen wordt vormt bel-
len die de volledige diameter opvullen. Zo ontstaat 
de opwaartse zuigkracht om het zand van de bo-
dem te zuigen. Ook kleine voorwerpen worden 
opgezogen. Wanneer je iets kleins zoekt, dan kan 
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bovenaan de pijp een net bevestigd worden. Dit staat je toe door te werken 
en later te kijken op het gezochte voorwerp in het net zit.

Uitrusting voor het markeren

Wanneer naar grotere voorwerpen gezocht wordt, dan moet je iets mee-
brengen om, na het vinden, de locatie te markeren. Wanneer het zoekpa-
troon met een touw gedaan wordt, dan kun je in de meeste gevallen een-
voudigweg hetzelfde touw aan het gevonden object binden. Geef een teken 
aan de duiker aan de andere kant van de lijn dat deze genoeg lijn moet vie-
ren om een knoop te leggen.

Je kunt ook een kompas gebruiken 
om de locatie vast te leggen. In dat 
geval moet je recht boven het 
voorwerp opstijgen (deze techniek 
werkt niet bij veel stroming).

Aan de oppervlakte neem je twee 
peilingen naar punten waarvan je 
zeker bent dat je ze weer zult her-
kennen. Zoveel te dichter de hoek 
tussen de twee peilingen de 90° 
nadert, zoveel te nauwkeuriger je 
de locatie terug kunt vinden. De 

nauwkeurigheid wordt bij een grotere of kleinere hoek tussen de peilingen 
geringer. Het is van voordeel wanneer één van de peilingen de plaats van te 
water gaan is. Dit staat je toe om (aan de oppervlakte) in een rechte lijn naar 
het object te zwemmen Je controleert dan van tijd tot tijd de tweede peiling. 
Je gebruikt dan de peiling naar de plaats van te water gaan voor de richting 
en de andere voor de afstand.

Dezelfde techniek kan ook zonder kompas gebruikt worden. In dat geval zijn 
voor iedere peiling twee objecten nodig die exact op lijn achter elkaar staan. 
Door de twee objecten op lijn te houden zwem je aan de oppervlakte in een 
rechte lijn naar de locatie. Je zwemt door totdat de twee objecten van de 
tweede peiling op lijn staan om de juiste afstand te bepalen. Ook hier is de 
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nauwkeurigheid groter naarmate de hoek tussen de twee peilingen de 90° 
nadert.

Wanneer de zoeklijn en het kompas niet 
werken, dan kun je ook een markeerboei 
gebruiken. Een markeerboei is aan de ene 
kant voorzien van een gewicht, een strip 
bladlood of een bandje met klittenband 
om de lijn aan het voorwerp te 
bevestigen. Aan de andere kant een kleine 
boei waarom een lijn gewikkeld is, die 
afrolt wanneer je de boei loslaat.

Het is gemakkelijk om zelf een markeer-
boei te maken van een stuk kurk of een 
knijpfles voor schoonmaakmiddelen. Je 
kunt ieder voorwerp met positief drijf-
vermogen gebruiken, zolang deze in het 
midden dunner is dan aan de zijkanten. Dit om te voorkomen dat de lijn van 
de boei glijdt voordat je deze loslaat.

Kleine voorwerpen hoeven niet gemarkeerd te worden. Wanneer deze ge-
vonden zijn kun je ze gewoon meenemen. Wanneer het voorwerp erg klein 
is, dan is het aan te bevelen deze in een verzamelnet te doen. Kleine dingen 
die je in de hand draagt gaan tijdens het verlaten van het water snel verlo-
ren.

Uitrusting voor het bergen

Het beste hulpmiddel om voorwerpen uit het 
water te brengen is een lier. Met een lier kun 
je voorwerpen uit het water en op de kant of 
boot heffen. Ook wanneer je een hefballon 
gebruikt om het voorwerp aan de 
oppervlakte te brengen kan het nog steeds 
nodig zijn om een lier te gebruiken om het 
voorwerp uit het water te halen. Een 
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hefballon kan een voorwerp alleen 
vanaf de bodem tot de oppervlakte 
brengen. Het zwaarste deel van de 
berging is echter vanaf de oppervlakte 
tot op de kant.

Hefballonnen zijn beschikbaar in 
verschillende maten. Wanneer een 
hefballon groter is dan 30 liter, dan is 
het aanbevolen dat deze voorzien is 
van een ventiel om lucht te laten 
ontsnappen. Kleinere hefballonnen 
kunnen voor dit doel gekantelt
worden.

Je dient te beschikken over hefballon-
nen van verschillende grootte. Dit om 
de hefkracht aan te kunnen passen aan het gewicht van het voorwerp. Wan-
neer je een hefballon gebruikt die te groot is, dan kan dit een ongecontro-
leerde opstijging veroorzaken. Dat brengt een gevaarlijke situatie met zich 
mee. 

Wanneer je beschikt over hefballonnen van 25, 
50 en 100 liter, dan kun je deze combineren om 
lasten te bergen van 25, 50, 75, 100, 125, 150 of 
175 kg. Dit geeft je voldoende flexibiliteit.

Als je zelf een hefballon wilt maken, dan gaat 
dit gemakkelijk met binnenbanden van een 
auto, vrachtwagen of tracktor. Er zijn diverse 
maten binnenbanden. Knip aan één kant een 
gat in de band en voer een touw door de gehele 
band. Je kunt de einden nu aan een ring of 
musketon bevestigen.
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Zoeken
Door de jaren heen zijn vele effectieve technieken ontwikkeld om dingen te 
zoeken die onder water verloren zijn gegaan. De gebruikte techniek moet 
geschikt zijn voor de omstandigheden op de duikplaats. Je kunt niet in alle 
omstandigheden van dezelfde techniek gebruik maken. Dat is de reden 
waarom in dit hoofdstuk een veelvoud aan zoekpatronen geïntroduceerd 
wordt. Het hoofdstuk wordt afgesloten met knopen die nuttig zijn voor het 
zoeken & bergen.
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Zoeken in normale omstandigheden

Wanneer je naar een bekend voorwerp op zoek gaat, dan moet je eerst het 
zoekgebied definiëren. Verzamel zoveel mogelijk informatie. In het bijzon-
der wanneer iets van een boot gevallen is, kan de informatie over de locatie 
waar het voorwerp verloren is zeer onnauwkeurig zijn.

Je definieert het zoekgebied op basis van de verkregen informatie. Neem 
stromingen in overweging en houdt een ruime marge voor vergissingen aan. 
Het kan een goed idee zijn om het zoeken in het midden van het gebied te 
beginnen. Dit is de locatie waar het voorwerp vermoed wordt. Zoek dan
steeds verder naar buiten. Wanneer het nodig is kan het zoekgebied met 
boeien afgebakend worden. Dit kan gemakkelijk gedaan worden met plastic 
vaten met een gewicht als anker. Nadat het zoekgebied vastgelegd is, kan 
een zoekpatroon gekozen worden om het voorwerp op te sporen.

Het doel van een zoekpatroon is dat je het gehele gebied afzoekt, zonder de-
len over te slaan en zonder dat je onbewust hetzelfde gebied meermaals be-
zoekt. Wanneer er geen stroming is, dan kun je van een kompas gebruik 
maken. Er zijn twee basispatronen met een kompas. Dit zijn U-patronen en 
een spiraal met kompas. De spiraal met kompas wordt gebruikt wanneer je 
verder van land bent en de U-patronen worden gebruikt wanneer je aan één 
kant een referentie hebt, zoals de kust.

Wanneer zich in het zoekgebied teveel obstakels 
bevinden om een “normaal” zoekpatroon te 
zwemmen, dan kun je overwegen om van een 
Scuba Sextant gebruik te maken. Dat staat je toe
vast te leggen welke delen van het zoekgebied je 
al hebt bezocht. Het werken met het Scuba 
Sextant kost veel tijd. Het is een fantastisch 
instrument om een onderwaterkaart te maken en 
een nuttig hulpmiddel voor het navigeren. Voor 
het zoeken is het alleen nuttig wanneer de locatie 
je niet toestaat een eenvoudiger zoekpatroon te 
zwemmen.
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Stroming en de bodemcompositie zijn de belangrijkste factoren bij de keuze 
van een zoekpatroon. Een andere factor is het aantal duikers dat voor het 
zoeken beschikbaar is. Wanneer je met 20 duikers wilt zoeken, dan is een 
spiraal met kompas niet geschikt, omdat je zo’n groot aantal duikers niet ef-
fectief kunt inzetten. In dat geval zijn U-patronen met kompas beter ge-
schikt. Je kunt dan iedere groep duikers een ander deel van het zoekgebied 
toewijzen.

Nadat het zoekpatroon gekozen is dien je als volgende stap te kiezen met 
welke nauwkeurigheid het zoekpatroon gedaan wordt. Je kunt ieder zoekpa-
troon aanpassen aan het zicht en de grootte van het gezochte voorwerp. Je 
kunt de zoekbanen 50cm uit elkaar leggen of 5 meter. Dit verandert het 
zoekpatroon niet, maar wel de nauwkeurigheid waarmee het gedaan wordt. 
Wanneer je vanwege de diepte of de watertemperatuur de tijd een beper-
kende factor is, dan kun je ervoor kiezen in eerste instantie snel en minder 
nauwkeurig te zoeken. Aansluitend, wanneer dat nog nodig is, kan dan gede-
tailleerder gezocht worden.

Voor het zoeken met een spiraal met 
kompas draai je aan het eind van iedere 
zoekbaan 90° in dezelfde richting. Iedere 
baan is een lengte-eenheid langer dan de 
voorgaande. Het maakt niet uit of je met 
armlengtes of vinslagen meet. Je telt voor 
iedere volgende baan een vast aantal 
lengtes of slagen bij de voorgaande op. 
Wanneer het zicht toestaat dat de 
zoekbanen 4 armlengtes uit elkaar liggen, 
dan tel je er voor iedere volgende zoekbaan 2 armlengtes bij. Eerst 2, dan 4, 
dan 6, et cetera. Wanneer de zoekbanen twee armlengtes uit elkaar moeten 
zijn, dan begin je met 1, dan 2, dan 3, et cetera.

Voor een U-patroon zijn er twee opties. Wanneer je nauwkeurig zoekt, dan 
kun je op een hoek van 90° van de referentielijn wegzwemmen (de kust, een 
met lood verzwaard touw, een steiger of iets anders). Aan het einde van een 
zoekbaan, wat gemeten kan worden door zwemslagen, het bereiken van een 
andere lijn of een bepaalde diepte, ga je een armlengte opzij en zwem je 
terug in de omkeerkoers. Je herhaalt deze procedure telkens wanneer je aan 
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het einde van het zoekgebied 
aankomt. Wanneer de ruimte tussen 
de zoekbanen groter is, dan kun je 
ook voor de banen opzij van het 
kompas gebruik maken. In dat geval 
is het patroon als volgt: plus 90°, plus 
90°, min 90°, min 90°, plus 90°, etc.

Nabij de kust is het mogelijk U-
patronen zonder kompas te navigeren. Ribbels in het zand maken het ge-
makkelijk om met natuurlijke navigatie in een rechte lijn te zwemmen. De 
kust is een goede referentie voor het einde van het zoekgebied. In sommige 
gevallen zal je er echter voor kiezen om de zoekbanen evenwijdig aan de 
kust te zwemmen. Wanneer je niet van en naar de kust, maar erlangs, zwemt 
dan voorkom je herhaalde opstijgingen en afdalingen.

In diep water (waar geen ribbels in het zand zijn) kan dezelfde techniek ge-
bruikt worden, door met behulp van je duikcomputer dieptelijnen te volgen. 
De meeste duikcomputers staan je toe om de diepte in stappen van 10cm af 
te lezen. Dat is voldoende nauwkeurig op een hellende bodem.

Wanneer er geen ribbels in het zand zijn en wanneer de dieptelijnen niet 
toestaan een zoekpatroon te navigeren, dan kun je gebruik maken van een 
met lood verzwaarde lijn. In dat geval wordt de lijn als referentie op de bo-
dem geplaatst.

Twee duikers houden ieder een uiteinde van de lijn vast, trekken deze strak 
en geven een ruk aan de lijn als teken aan de andere duiker dat de lijn in de 
juiste positie is. De duikers leggen de lijn op de bodem en zwemmen ieder 
rechts langs de lijn naar de andere kant (ze zoeken dus in tegengestelde 
richting en daardoor aan beide kanten).
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Aan de andere kant aangekomen tillen de duikers de lijn op en plaatsen deze 
(afhankelijk van het zicht) één of meerdere meters opzij, geven een ruk, 
plaatsen de lijn en zwemmen er weer rechts langs.

Deze procedure met een met lood verzwaarde lijn staat je toe om een gebied 
van gemiddelde grootte zeer nauwkeurig af te zoeken. De techniek wordt
daarom vaak gebruikt voor het zoeken naar kleine voorwerpen. Een alterna-
tief is een “normale” lijn met een loodblok aan iedere kant.

Ervaren zoekteams kunnen ook van een lijn gebruik maken voor het zoeken 
met een hele groep. Eén duiker gebruikt een kompas om de richting te 
handhaven en de anderen blijven in positie met behulp van de lijn. De posi-
tie van de lijn in hun handen staat de duikers toe om de diepte en snelheid 
aan de rest van het team aan te passen. Er moet veel geoefend worden 
voordat deze methode efficiënt gebruikt kan worden. Wanneer het echter
werkt, dan kan een groot gebied in korte tijd afgezocht worden.

Het idee is om de lijn te gebruiken om je positie 
in de groep te bepalen, zonder daarbij aan de 
lijn te trekken. Wanneer één duiker in het team 
aan de lijn trekt, dan zwemt het hele team in de 
verkeerde richting.

Iedere duiker moet de positie van de lijn tussen 
de handen en links en rechts van de handen in 
de gaten houden. Het touw moet links en rechts 
exact in lijn blijven met de richting van het 
touw tussen de handen. Bij afwijkingen moet 
de duiker zwemmen om zich in positie te bren-
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gen zonder aan het touw te trekken. Dit vraagt oefening, maar is een leuke 
groepsactiviteit.

Een bekend zoekpatroon met touw is een cirkel. Het is nuttig op een vlakke 
bodem en kan gedaan worden bij een relatief sterke stroming.

Het anker in het midden is over het 
algemeen een duiker. Het touw 
wordt voor het zoeken en voor het 
communiceren gebruikt. Het enige 
waar de zoekende duiker zorg voor 
moet dragen is dat de lijn altijd 
onder spanning blijft en dat hij weet 
wanneer een cirkel is voltooid. De 
duiker in het midden moet er zorg 
voor dragen dat hij op exact 
dezelfde plaats blijft. Dit kan gedaan 
worden door iets in de bodem te 
steken. Wanneer het nodig is, dan 

kan ook een grondpen als anker in het midden gebruikt worden. Een duiker 
in het midden is efficiënter.

Beperkt de weerstand in het water 
door een dunne lijn te gebruiken. 
Wanneer het anker een duiker is, 
dan dient deze de haspel bij zich te 
houden. De duiker in het midden 
zwemt naar buiten totdat de lijn 
onder spanning is, steekt een pen of 
een andere markering in de bodem 
en begint de eerste cirkel te 
zwemmen. Wanneer de duiker bij de pen terugkomt, dan weet deze dat een 
cirkel afgerond is en geeft twee rukken aan de lijn om dit aan het “anker” 
door te geven. Het anker viert daarop de lijn (hoeveel hangt af van het zicht 
en de grootte van het gezochte voorwerp). De zoekende duiker brengt de 
lijn weer onder spanning, plaatst de pen weer in de boden en begint aan de 
volgende cirkel, et cetera.
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Wanneer het voorwerp gevonden is geeft de zoekende duiker twee rukken 
aan het touw om aan te geven dat hij meer lijn wil hebben. In dit geval wordt 
de speling gebruikt om de lijn aan het gevonden voorwerp vast te binden. 
Vaak zal de pen voor het markeren van het begin van de cirkel niet terug ge-

vonden worden. Gebruik dus 
geen markeringen die je niet 
wilt verliezen.

Voor een zoekpatroon met 
halve cirkels dicht bij land hoef 
je geen pen te plaatsen om het 
begin van een cirkel te 
markeren. Je zwemt gewoon 
totdat je niet verder kunt en 

vraagt dan met twee rukken om meer touw voor het zwemmen van de 
volgende halve cirkel. Dit zoekpatroon is geschikt voor het zoeken naar 
grotere voorwerpen dicht bij de kant. Het is niet nauwkeurig genoeg om een 
klein voorwerp te vinden. Een cirkel met behulp van een touw wordt niet 
vaak gebruikt. Wanneer er geen stroming is, dan is een kompas handiger. 
Wanneer er stroming is, dan dwingen deze patronen de duiker om 
afwisselend met de stroming mee en tegen de stroming in te zwemmen. Dat 
is niet erg plezierig. In de meeste gevallen is het navigeren langs een op de 
bodem geplaatste lijn aangenamer.

Wanneer alleen een korte lijn 
(zoals een buddylijn) beschikbaar 
is en wanneer je onmiddellijk iets 
moet zoeken, dan kun je dit doen 
door afwisselend de rol van “zoeker” en “anker” te nemen. Je zwemt dan
afwisselend halve cirkels “om elkaar heen”.

Zoeken bij slecht zicht

Zonder zicht kun je geen kompas gebruiken. Het zoeken met een lijn is dus 
de enige optie. In dit geval wordt de navigatie gedaan door iemand aan de 
oppervlakte. Deze persoon observeert de bellenbaan van de duiker om te 
bepalen of de duiker het gehele zoekgebied bezoekt.
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De persoon aan land (de “tender”) bepaald het zoekpatroon dat de duiker 
zwemt. De enige indicatie voor richting die de duiker beschikbaar heeft is de 
richting van het touw naar de “tender”. Alle instructies zijn dus op deze rich-
ting gebaseerd. Het enige wat de duiker (naast het aftasten van de bodem) 
dient te doen, is zorgen dat de lijn naar de “tender” onder spanning blijft. De 
communicatie tussen de duiker en de “tender” wordt met lijnsignalen ge-
daan. Dit moet in helder water (zwembad) geoefend worden alvorens de 
techniek bij slecht zicht te gebruiken. Tijdens het oefenen kan de duiker een 
geblindeerd masker dragen.

De duiker daalt af en zwemt bij de “tender” weg 
totdat de lijn onder spanning staat. Hij geeft dan 1 
ruk aan de lijn als teken dat alles OK is. Eén ruk be-
tekend “is alles OK?”, “OK” en “attentie”. Wanneer 
de duiker of de “tender” 1 ruk aan het touw geeft, 
dan dient de ander dit signaal ter bevestiging te 
herhalen.

Wanneer de “tender” wil dat de duiker van richting 
verandert, dan geeft deze 1 ruk aan het touw. Dit is 
het teken voor de duiker om te blijven waar hij is, 
zich in de richting van het touw naar de “tender” te 
oriënteren en dan ter bevestiging 1 ruk aan het 
touw te geven. De tender geeft nu aan in welke 
richting de duiker moet zwemmen. Eén ruk 
betekent rechts. In dat geval geeft de “tender” niet meer lijn, maar laat hij de 
duiker met de lijn onder spanning naar rechts zwemmen. De duiker zwemt 

dus een halve cirkel om de tender.

Wanneer de “tender” wil dat de duiker 
stopt, dan geeft hij weer 1 ruk. De duiker 
stopt, positioneert zichzelf en bevestigd 
het signaal. Na de bevestiging door de 
duiker geeft de “tender” 3 rukken aan het 
touw, wat betekent dat de duiker in het 
verlengde van de richting van het touw 
moet zwemmen. In dat geval geeft de 
“tender” meer ruimte door het touw zo 
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door de hand te laten glijden dat deze onder spanning blijft. 1 + 1 ruk is 
rechts, 1 + 2 links, 1 + 3 zwem bij de “tender” vandaan, 1 + 4 zwem naar de 
“tender” toe en 5 of meer is een noodsignaal.

De “tender” moet bij het vasthouden van de lijn de handen ver uit elkaar 
houden. De hand aan de kant van de duiker wordt gebruikt voor het geven 
van tekens en om de lijn er doorheen te laten glijden wanneer lijn gegeven 
of ingenomen wordt. Voor het geven van een signaal dient de beweging van 
de hand aan de kant van de duiker in overeenstemming te zijn met de lengte 
van de lijn naar de duiker. Zoveel te groter de afstand naar de duiker, zoveel 
te groter de beweging van de hand dient te zijn om signalen te geven.

Het einde van de lijn moet aan land gezekerd worden. De lijn dient ook voor 
de veiligheid van de duiker. Wanneer de duiker 5 of meer rukken aan het
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touw geeft, dan moet de “tender” de duiker met behulp van de lijn aan land 
trekken, of andere duikers langs de lijn naar beneden sturen om te helpen.

De duiker moet de lijn om het lichaam knopen. Dit wordt met een paalsteek
om het middel gedaan. De getoonde techniek mag niet gebruikt worden in 
de buurt van bewegende machines. Voor het maken van de knoop moet de 
hand in een lus gestoken worden. Een onverwachte ruk aan het touw ver-
wondingen veroorzaken kan.

Het voordeel van een paalsteek die op deze manier geknoopt wordt is dat de 
lijn strak rond het lichaam getrokken kan worden. De lus die later naar vo-
ren wijst bevindt zich aan de kant van het lichaam. Het korte einde kan 
daardoor aangetrokken worden totdat het touw strak rond het lichaam zit. 
Aansluitend wordt het lange eind aangetrokken om de knoop strak te trek-
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ken – door deze actie wordt de lus om het lange einde getrokken en wordt
de knoop tot een paalsteek.

De “normale” manier om een paalsteek te knopen is geschikt om een lijn aan 
een voorwerp te binden. Maak eerst een lus en vouw dan een deel van het 
lange einde dubbel en steek het erin. Je hebt nu een glijdende lus gemaakt. 
Het korte einde wordt nu om of door het object gedaan dat je vastbinden 
wilt. Steek het einde van het korte einde in je glijdende lus en trek de knoop 
aan. Opgelet! Je hebt nog geen paalsteek. Je moet de glijdende lus over het 
korte einde, dat door de lus gaat, duwen. Je hebt pas een paalsteek nadat de 
lus in de juiste positie geduwd is.

De mastworp kan nuttig zijn om bijvoorbeeld een touw aan een boom te 
binden. De knoop moet goed aangetrokken worden alvorens het lange einde 
onder spanning te zetten.

Wanneer een touw tekort is, dan kun je de schootsteek gebruiken om twee 
touwen (van verschillende dikte) aan elkaar te binden. Om te herkennen of 
de knoop juist is, let je op de einden van de twee touwen. Het einde van het 
dikkere touw moet parallel langs het dikke touw teruglopen. Het einde van 
de dunnere lijn moet onder een hoek van 90° weg staan. Je dient de lus 
waarmee je de knoop begint met het dikkere touw te maken.
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Bergen
Voor het bergen van voorwerpen die onder water gevonden worden zijn 
speciale technieken nodig. Wanneer een object zwaar is, dan kan het een 
behoorlijke uitdaging zijn dit uit het water te krijgen. Dit hoofdstuk begint 
met de berekeningen die nodig zijn voor het bergen van grotere voorwer-
pen. Daarna komen de technieken aan de orde die aanbevolen worden voor 
het gebruik van hefballonnen.
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Voorbereidingen voor het bergen

Alvorens een voorwerp te kunnen bergen moet je een idee hebben van het 
gewicht onder water en het gewicht aan de oppervlakte. Wanneer je van een 
lier gebruik maakt, dan moet je je ervan verzekeren dat de lier zowel het 
gewicht onder water als het gewicht boven water kan heffen.

Wanneer je van een hefballon gebruik maakt, dan moet je het gewicht onder 
water weten om de juiste maat hefballon te kunnen kiezen. Met een te kleine 
hefballon kun je het voorwerp niet bergen. Een te grote hefballon brengt het 
risico van een ongecontroleerde opstijging met zich mee. Dit kan schade 
veroorzaken aan dingen aan de oppervlakte en brengt het risico met zich 
mee dat de massa van het object de hefballon bij aankomst aan de opper-
vlakte verder drukt. In dat geval komt de volledige hefballon boven water. 
De hefballon verliest daardoor lucht. Het voorwerp zal met de half lege hef-
ballon terug naar de bodem zinken. Dit kan gevaarlijk zijn voor de duikers. 
De kans is ook groot dat het voorwerp opnieuw gezocht moet worden.

Om het gewicht van het voorwerp onder water en aan de oppervlakte onge-
veer te kunnen berekenen moet je het soortelijke gewicht van het materiaal 
van het voorwerp en de afmetingen kennen. Je hoeft de afmetingen niet 
nauwkeurig te meten. Je hoeft alleen ongeveer te weten waarmee je te doen 
hebt.

Soortelijke gewichten worden
aangegeven in kg per liter. Een 
liter is een dm3. Het heeft dus de 
voorkeur om direct in dm te 
meten. 10cm is 1dm. Het blok in 
de afbeelding is dus 5dm x 5dm x 
10dm = 250dm3 of liter.

In zoet water is het volume in liter 
of dm3 gelijk aan de opwaartse 

kracht in kg. Deze resulteert uit het gewicht van het verdrongen water. Dit 
betekent dat het bovenstaande object onder water 250kg minder zwaar is 
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dan aan de oppervlakte. Dit is belangrijk voor de lier. Voor de opwaartse 
kracht in zout water moet je met een factor 1,03 vermenigvuldigen.

De lijst met soortelijke gewichten kan op twee manieren gebruikt worden. Je 
kunt onder water de afmetingen van een object (zoals een betonblok) meten 
en de lijst gebruiken om het gewicht te berekenen. Je kunt ook het volume 
(en dus het gewicht onder water) berekenen van een bekend voorwerp (zo-
als een buitenboordmotor) waarvan je het gewicht weet uit de documenta-
tie van de fabrikant.

Soortelijke gewichten voor zoeken & bergen
Metaal, legering 
of materiaal

kg/dm3 Metaal, legering 
of materiaal

kg/dm3

Gewoon staal 7,8 – 7,9 Zilver 10,49
Roestvrij staal 7,48 - 8 Brons 7,4 – 8,9
Aluminium folie 2,7 – 2,75 IJzer 7,85
Gesmolten aluminium 2,56 – 2,64 Gietijzer 6,8 – 7,8
Kwik 13,6 Molybdeen 10,2
Goud 19,25 Messing 8,4 – 8,7
Lood 11,34 Platina 21,4
Koper 8,93 Tin 7,28
Wolfram 19,1 Zink 7,1
Asbest 2,1 – 2,8 Bakeliet 1,3 – 1,4
Beton 2,2 – 2,45 Teer 1,2
Diamant 3,5 – 3,6 Rubber 1 - 2
Fiber 1,1 – 1,45 Grafiet 1,9 – 2,3
Cement 2,3 Linoleum 1,15 – 1,3
Marmer 2,52 – 2,85 Baksteen 1,4 – 2,2
Mica 2,6 – 3,2 Porselein 2,2 – 2,5
Kwarts 2,5 -2,8 Glas 2,4 – 2,6
Kristal 2,9 – 3,4 Zeewater 1,02 – 1,03

Doorgaand met het voorgaande voorbeeld hebben we een betonblok met 
een volume van 250 liter. Volgens de bovenstaande lijst heeft beton een 
soortelijk gewicht van 2,2 – 2,45. We willen het maximum weten waarmee 

http://www.scuba-publications.com


. . . voor sportduikers

www.scuba-publications.com
Pagina 24

we rekening moeten houden en rekenen dus met 2,45kg/dm3 (het hoogste) 
soortelijk gewicht.

250dm3 x 2,45kg/dm3 = 612,5 kg. Dit is het gewicht van het voorwerp boven 
water en dus het gewicht dat een lier moet kunnen tillen. Onder water krij-
gen we hulp van de opwaartse kracht van het verplaatste water. Bij een vo-
lume van 250dm3 is die 250kg (in zoet water). De hefballonnen moeten dus 
612,5 – 250 = 362,5 liter groot zijn.

De berekening van een object met een bekend gewicht is niet relevant voor 
de lier (zolang er geen risico bestaat dat water in het voorwerp achterblijft 
wanneer het van de oppervlakte op de boot gebracht wordt). De berekening 
is in eerste instantie bedoeld om te bepalen hoe groot de hefballon moet 
zijn.

Je vindt onder water een kist met 
porseleinen borden. Op de kist staat dat het 
gewicht 50kg is. De kist meet 30cm x 30cm x 
50cm = 45dm3. Onder water is het gewicht 
van water dat zich in de kist kan bevinden 
niet relevant. Het water in de kist heeft 
hetzelfde soortelijk gewicht als het 
omringende water. Dat resulteert in een 
opwaartse kracht van nul (dezelfde kracht 
omhoog en omlaag). 

We negeren het gewicht van de kist zelf en 
nemen aan dat het volledige gewicht porselein is. 50kg gedeeld door het 
soortelijke gewicht (zwaarste) van 2,5kg/dm3 = 20dm3. Dit is de opwaartse 
kracht is kg. De hefballon moet dus 50kg – 20kg = 30kg heffen.

Laten we kijken wat gebeurt wanneer we het water in de kist in de bereke-
ning opnemen. 20dm3 van het totale volume van de kist is porselein. We ne-
geren de kist zelf. 45dm3 – 20dm3 laat 25dm3 plaats in de kist vrij voor wa-
ter. Het werkelijke gewicht van de kist is dus 50kg porselein en 25kg water. 
Dat is een totaal van 75kg. Het volume van de kist is 45dm3. Dit betekend 
dat het gewicht onder water 75kg – 45kg = 30kg. Het resultaat is gelijk om-
dat het gewicht van het water geen rol speelt bij het bepalen van de beno-
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digde kracht om het voorwerp onder water te heffen. De 75kg kunnen aan 
de oppervlakte wel relevant worden voor de lier. Wanneer het water niet 
snel genoeg uit de kist kan stromen, dan moet de lier ook het water tillen. 
Dat doet het gewicht toenemen van 50 tot 75kg.

In het kort betekent het 
voorgaande dat je voor 
het bergen van een 
voorwerp altijd drie 
factoren in overweging 
moet nemen. Het eerste 
is het gewicht onder 
water om een hefballon 
van de juiste maat te 
kiezen. De volgende factor is het gewicht boven water om te kijken of de lier 
dit kan tillen. Als laatste voorzorg dien je ook te kijken wat ingesloten water
voor het gewicht kan betekenen. Dit maakt onder water voor de hefballon 
geen verschil, maar voor de lier aan de oppervlakte kan het verschil 
beduidend zijn. Het schatten van het gewicht is niet altijd eenvoudig en het 
gewicht van water wordt gemakkelijk onderschat. Een berekening heeft 
daarom altijd de voorkeur.

Technieken voor het bergen

Wanneer je een lier gebruikt om 
een voorwerp vanaf de bodem tot 
op land te heffen, dan hoef je alleen 
te controleren of de lier het gewicht 
van het voorwerp en eventueel 
ingesloten water kan heffen.

Wanneer je een hefballon gebruikt, 
dan zijn er meer overwegingen. Om 
te beginnen is het een goed idee om 
over meerdere hefballonnen van

verschillende afmeting te beschikken. Controleer ook of alle hefballonnen 
met een volume boven de 30 liter van een ontluchtingsventiel voorzien zijn. 

http://www.scuba-publications.com


. . . voor sportduikers

www.scuba-publications.com
Pagina 26

Kleinere hefballonnen kunnen gekiept worden om lucht te laten ontsnap-
pen.

Wanneer je zelf een hefballon maakt, dan kun je gebruik maken van een 
normale snelontluchter van een trimvest. Het kan zijn dat je de veer in het 
ventiel moet vervangen. De druk van de lucht in de gehele hefballon zal ge-
lijk zijn aan de waterdruk op het laagste punt van de luchtruimte in de hef-
ballon. In een hoge hefballon kan de druk in de ballon dus hoger zijn dan de 
omgevingsdruk (1 meter hoog is 0,1 bar boven omgevingsdruk). Een snel-
ontluchter werkt als overdrukventiel. Het kan zijn dat de geplaatste veer bij 
een geringer drukverschil te opengaat. In dat geval moet een sterkere veer 
geplaatst worden.

Wanneer je hefballonnen kiest, dan is het 
verstandig om de grootte telkens te ver-
dubbelen. Wanneer je beschikt over hef-
ballonnen van 25, 50, 100 en 200 liter, 
dan kun je deze combineren voor lasten 
van 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 
225 en in dezelfde stappen tot 375kg (ge-
wicht onder water). Wanneer je een 400 
liter hefballon toevoegt, dan gaat het in 
stappen van 25kg verder tot 775kg (dat is 
echter veel meer dan voor het sportdui-
ken aanbevolen is).

Voeg niet gewoon hefballonnen toe totdat het voorwerp van de bodem los-
komt. Wanneer je het gewicht onder water berekent hebt en wanneer het 
voorwerp niet begint te stijgen wanneer de juiste hefballonnen bevestigd en 
gevuld zijn, dan is het waarschijnlijk dat het voorwerp in de bodem vastge-
zogen is. De zuigkracht kan beduidend zijn. Wanneer je gewoon meer hef-
kracht toevoegt, dan zal het voorwerp op een bepaald moment loskomen en 
met enorme snelheid naar de oppervlakte schieten. Dit is gevaarlijk voor 
iemand aan de oppervlakte en voor duikers die zich onder het voorwerp be-
vinden.

Wanneer een voorwerp in de bodem vastgezogen is, dan moet je het vrij 
leggen voordat je met het heffen kunt beginnen. Dit kan gedaan worden 
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door met een metalen staaf, die je onder het voorwerp in de bodem steekt,
te wrikken.

Een andere techniek is met een zuigpijp zand en slik rondom het voorwerp 
te verwijderen. Je kunt ook een middendrukslang aan een staaf bevestigen 
en deze na het openen van de duikfles onder het voorwerp steken om er 
lucht onder te blazen. Met alle drie methoden kan de zuigkracht geëlimi-
neerd of vermindert worden en kan gecontroleerd aan het heffen van het 
voorwerp begonnen worden.

Je mag niet verwachten dat je de stijgsnelheid onder controle kunt houden 
door telkens lucht uit de hefballon te laten ontsnappen. Wanneer je iets te 
veel laat ontsnappen, dan zal de hefballon weer zinken. Je zou dan moeten 
afdalen om met een luchtbron onder de hefballon te komen en deze weer te 
vullen. Het is niet onmogelijk, maar in de meeste gevallen zal je met de hef-
ballon en het voorwerp op en naar gaan. De enige echt functionerende ma-
nier is één of meer hefballonnen van de juiste grootte te gebruiken.

Op de weg naar boven zet de lucht uit. Wanneer de hefballon plaats biedt 
voor deze uitzettende lucht, dan zal een ongecontroleerde opstijging het ge-
volg zijn. Bij een kleiner voorwerp is dit een gering probleem, maar bij 
zwaardere voorwerpen kan dit gevaarlijk worden. Wanneer de hefballon de 
juiste maat heeft, dan zal overtollige lucht gewoon ontsnappen en zal het vo-
lume constant blijven. Een positief drijfvermogen van 10 of 15kg kan rede-
lijk onder controle gehouden worden. Je zult echter geen 100kg hefballon 
willen gebruiken om een voorwerp van 20kg van 30 meter diepte naar de 
oppervlakte te brengen.

In ondiep water is het niet echt een probleem om een te grote hefballon te 
gebruiken. Wanneer je een object vanaf een diepte van 6 meter naar de op-
pervlakte brengt, dan is de uitzetting van de lucht gering en loopt de stijg-
snelheid niet sterk op. Een geringe toename van het volume is dan gecombi-
neerd met de vertraagde versnelling vanwege de weerstand in het water. 
Tegen de tijd dat de snelheid werkelijk zou toenemen is de hefballon al aan 
de oppervlakte.

De diepte is ook een overweging m.b.t. de luchtvoorraad. We hebben het be-
nodigde volume van de hefballon al berekend. Dit volume moet nu verme-
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nigvuldigd worden met de dichtheid van de lucht op de diepte van het object 
om te bepalen hoeveel lucht nodig is om de ballon te vullen.

In het voorgaande voorbeeld is het totale benodigde volume van de hefbal-
lonnen 360liter. Op een diepte van 20 meter (3 bar druk) is de benodigde 
hoeveelheid lucht 3 bar maal 360 liter = 1.080 barliter (barliter = hoeveel-
heid; liter = volume of dm3). Wanneer we de hefballon vanuit een 10 liter 
duikfles zouden vullen, dan zou de druk in de fles 108 bar afnemen. Dat is 
meer dan de helft (1.080 barliter gedeeld door 10 liter = 108 bar) van de 
luchtvoorraad.

We moeten dus kiezen welke luchtbron gebruikt zal worden om de hefbal-
lon te vullen. Op deze vraag bestaat geen “standaard” antwoord. Je dient het 
antwoord op de volgende drie vragen in overweging nemen.

· Kan ik de hoeveelheid lucht die nodig is om de hefballon te vullen missen van mijn voorraad ademgas? 
Wanneer het antwoord ja is, dan kun je je eigen luchtbron gebruiken. Wanneer het nee is dan moet een ex-
tra fles meegebracht worden om de hefballonnen te vullen.

· Ik wil voor het vullen van de hefballon niet de primaire tweede trap gebruiken. Kan ik mijn octopus gebrui-
ken zonder verstrikt te raken? Bij het zoeken & bergen worden vaak veel touwen gebruikt. Wanneer de oc-
topus tijdens het vullen verstrikt raakt, dan wordt je met de ballon mee naar de oppervlakte getrokken. 
Wanneer je een risico verwacht om verstrikt te raken, maak dan voor het vullen gebruik van een luchtbron 
die niet aan je lichaam bevestigd is.

· Kan de tweede trap van de automaat een hefballon vullen zonder te bevriezen? In het bijzonder tweede 
trappen van plastic kunnen snel bevriezen. In koud water moet een tweede trap voldoende geleidend op-
pervlak hebben om de temperatuur in de tweede trap gelijk te houden aan de temperatuur van het omrin-
gende water. Geef in koud water de voorkeur aan het gebruik van een geschikte tweede trap of een lucht-
pistool.

Je dient ook goed te kijken waar je de hefballon aan een voorwerp vast kunt 
maken. Ten eerste dienen alle hefballonnen aan dezelfde kant van het 
voorwerp bevestigt te worden.

Het heeft altijd de voorkeur om alle hefballonnen aan een uiteinde te beves-
tigen. Het is vrijwel nooit mogelijk om te voorspellen welke positie het 
voorwerp zal innemen, wanneer het los komt van de bodem. Wanneer de 
hefballon in het midden bevestigd wordt, dan kan het voorwerp onverwacht 
kiepen. De persoon die de hefballon vult is zo dichtbij dat deze door de on-
verwachte beweging verwond kan raken. Wanneer de hefballon aan een uit-
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einde (het lichtere) bevestigd is, 
dan is het te voorspellen welke 
positie het voorwerp in zal nemen 
wanneer het van de grond los 
komt.

Het enige nadeel van deze 
methode is dat het moeilijker 
wordt om het voorwerp aan land 
te brengen. Het voorwerp steekt 
diep onder de hefballon. Dit is geen probleem wanneer het voorwerp op een 
boot getakeld moet worden. Wanneer het aan de kant gedragen moet 
worden, dan dien je het in water te kunnen slepen waar de dragers kunnen 
staan.

Daarom hebben we een voorkeur voor hefballonnen met een grote diame-
ter, die niet zo hoog zijn. Deze brengen het voorwerp hoger in het water.

Wanneer het formaat en de vorm van een hefballon je niet toestaan om in 
ondiep water te komen (van 
waar een groep mensen het 
voorwerp uit het water kan 
dragen), dan kun je een tweede 
hefballon aan het andere uit-
einde bevestigen om het voor-
werp in een meer horizontale 
positie te brengen.

Afhankelijk van de gewichts-
verdeling kan het zijn dat het 

voorwerp niet in een volledig horizontale positie komt. Ten dele zal de eer-
ste hefballon hoger in het water komen omdat deze nu minder gewicht 
draagt. Het voorwerp zal ook schuin (en dus minder diep) komen te hangen. 
Je zult dus dichter bij de kant kunnen komen.

De hefballon aan de andere kant van het voorwerp wordt pas aan de opper-
vlakte bevestigd en gevuld. Alleen wanneer je uit zeer ondiep water heft, 
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dan kan al op de bodem met twee, verder uit elkaar geplaatste, hefballonnen 
gewerkt worden.

Wanneer je het meerdere hefballonnen heft, dan dienen allen aan dezelfde 
kant van het voorwerp bevestigd te worden. Ook wanneer twee hefballon-
nen even groot zijn zal tijdens het heffen altijd één de hoogste positie inne-
men. Wanneer de eerste hefballon aan de oppervlakte aankomt, dan zal de-
ze niet onmiddellijk stoppen. De massa en de stuwing van de tweede ballon 
zal deze verder drukken.

In het bijzonder wan-
neer de hefballonnen 
te groot zijn, kunnen 
deze krachten de 
hefballon boven het 
wateroppervlak druk-
ken. Wanneer dit ge-
beurt, dan zal de 
hefballon lucht verlie-
zen en in elkaar klap-
pen. De helft van de 

hefkracht gaat dan verloren en het voorwerp zal met grote snelheid naar de 
bodem terug zinken, wat de duikers op de bodem in gevaar brengt.

Er is altijd een risico dat het heffen verkeerd gaat en dat het voorwerp naar 
de bodem terugzinkt. De oorzaak kan verschillen, maar de consequentie is 
altijd gelijk. Het voorwerp zinkt snel.

Alle duikers moeten het gebied verlaten voordat aan het heffen begonnen 
wordt. De duiker die de hefballon vult moet er vandaan zwemmen zodra de-
ze begint te stijgen. Je kunt naast het voorwerp opstijgen (wanneer de stijg-
snelheid niet te groot is), maar je mag nooit onder of boven het voorwerp en 
de hefballon komen.

Wanneer een knoop losschiet, dan zal het voorwerp met grote snelheid zin-
ken. De hefballon zal met grote snelheid naar de oppervlakte schieten. Bei-
den hebben voldoende kracht om je bewusteloos te slaan. Om dezelfde re-
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den dien je te controleren of het gebied boven de hefballon vrij is alvorens 
deze te vullen.

Veiligheid is niet de enige reden om er vanuit te gaan dat het voorwerp naar 
de bodem terug kan zinken. Er is ook een praktische reden om met deze 
mogelijkheid rekening te houden. Wanneer je het voorwerp verliest en het 
terug naar de bodem zinkt, dan moet je opnieuw zoeken.

Na het vinden van het voorwerp heb je er in veel gevallen een touw of een 
lijn van een markeerboei aan vastgebonden. Het is aan te bevelen om deze 
lijn niet van het voorwerp los te maken totdat het aan land of op de boot is.

Extra lijnen rondom het voorwerp vragen echter wel discipline. Stel zeker 
dat jij en andere duikers vrij zijn van alle lijnen alvorens te beginnen met het 
vullen van de hefballon. Verstrikt raken is een risico dat met het zoeken & 
bergen verbonden is. Je dient daarom je omgeving altijd aandachtig in het 
oog te houden.

Je kunt het risico om verstrikt te raken beperken 
door lijnen in te korten. Rol haspels in tot de mini-
mum lengte en verwijder touwen en lijnen die voor 
het zoeken gebruikt zijn, maar niet meer nodig zijn.

Voor het zoeken & bergen moet je knopen kunnen 
leggen, maar er zullen ook veel omstandigheden zijn 
waarin je er de voorkeur aan geeft om met een mus-
keton of vergelijkbare haak te werken.

Voor het zoeken & bergen zijn er een aantal aanvul-
lende gevaren en veiligheidsoverwegingen, maar 
het volgen van de richtlijnen en aanbevelingen wel-
ke in dit boek vermeld zijn zal je helpen om op een 
veilige en verantwoorde manier plezier te beleven 
aan de activiteit. Gebruik je normale mensenver-
stand. Niet alleen bij de keuze wat je uit het water 
haalt, maar ook hoe je dat doet.
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