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DUIKEN

Erik Slim

“een aangename en nuttige hobby voor bij het zeilen”
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Vertrekkersdag 2017 - duiken

☺Wil onderweg kunnen duiken

�Wat heb je nodig ?

�Waar kan je het leren ?

�Waar moet je op letten ?

☺Heb/koop apparatuur maar wat kan je
ermee ?

�Opleiding duiker in 1 uur

☺Tips en trucs

Verwachtingen ?
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3 / 43

Vertrekkersdag 2017 - duiken

Erik Slim

� 4 sters NOB duiker, > 1300 duiken

� Trainer Instructor, Wetenschappelijk duiker

� woon 12 jaar aan boord van Breewijd 31

� 6 jaar lang “vertrekker” Europa, Afrika, Caribe

Wie ?

� Snorkel uitrusting aan boord

� Duik uitrusting aan boord

� Padi brevet

� NOB brevet

Kennismaking
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Vertrekkersdag 2017 - duiken

�Wat heb je nodig: snorkel-duiken

�Opleidingen: PADI, NOB, onderweg, …

�Duik theorie: tipje van de sluier

�Duik apparatuur: standaard, alternatieven

�Duiken onderweg

�Werken onderwater

Programma
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Vertrekkersdag 2017 - duiken

�  Duikbril (neusknijp, veiligheidsglas), > € 35,-

�Snorkel (max   45cm, geen kleppen), >  € 10,-

�  Vinnen (trainen anders kramp), > € 35,-

�Loodgordel (circa 4 kg). > € 75,-

�Neopreen pak (3-6 mm, long john  , jack) > € 225,-

�  Neopreen schoentjes (passende vinnen) > € 45,-

�Handschoenen (in Caribe verboden) > € 25,-

Snorkel-uitrusting            - wat heb je nodig

www.sy-gabber.nl
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Duik-uitrusting                 - wat heb je nodig

�Snorkel uitrusting

�Stabilazing jack > € 350,-

�Perslucht fles > € 250,-

�Automaat/octopus/inflator/manometer > € 375,-

�Duikcomputer/Dieptemeter/Kompas > € 200,-

�Duikmes > € 45,-

�Duiklamp > € 50,-

�Flessen en lood zijn eenvoudig te huur
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Vertrekkersdag 2017 - duiken

Duik-compressor ?          - wat heb je nodig

�Duikflessen vullen met
gefilterde gedroogde
lucht bij 200 Bar

�Een fles vullen van 10
liter duurt circa 20
minuten

�Elektrisch aangedreven
14 Amp !

☺Brandweer, duikbedrijf,
laten vullen ?
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Duik-opleiding                  - wat heb je nodig

�Verzekeringen (gezondheid/reis/ongeval)
stellen voorwaarden aan duiken

�Medische keuring

�Opleiding

�Begeleiding

☺Fit zijn, kennis hebben, toezicht

☺sportief en getraind (medische keuring)

☺weten wat je doet (brevet)

☺deskundige redding/hulp nabij
(buddy/duikleider)
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Duik-opleiding                  - wat heb je nodig

PADI (SSI, NAUI, PDIC, IDD)

� commercieel en dus aan de prijs, maar snel (1wk)

� gericht op halen brevet

� er zijn ook PADI-duikclubs, geen opleiding maar voor
gezellig duiken met elkaar

� laag instap niveau, veel specialisaties

NOB (CMAS)

� verenigingsgebeuren en dus langdurig (3mnd)

� gericht op maken tot routine en duiken met elkaar

� NOB duikscholen, niet voor gezellig duiken maar voor
snelle opleiding

� hoger basis niveau, specialisaties onderdeel van brevet
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Duik-opleiding                  - wat heb je nodig
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PADI of NOB of …

� ALLEEN VOOR DE TRIP ?
☺ veel (meeste) duikscholen in buitenland zijn 

verbonden met PADI

☺ dus een PADI brevet wordt gelijk geaccepteerd

� EEN TWEEDE HOBBY/SPORT ?
☺ bij een NOB duikclub altijd een buddy

☺ opleiding goedkoper, wekelijks zwemmen/trainen

☺ brevet is internationaal erkend ook bij PADI scholen

Duik-opleiding                  - wat heb je nodig
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In Nederland of Onderweg ?

Nederland:
� opleiding in Nederlands

� koud, slecht zicht water

� gelegenheid tot opbouwen routine

� vanaf vertrek gelijk te gebruiken

� elders wordt het dan alleen maar makkelijker / leuker

Onderweg (Canarische eilanden / Caribe):
� opleiding in lokale taal of Engels

� warm, helder water

� snelle korte opleiding, weinig routine

Duik-opleiding                  - wat heb je nodig
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Duik-risico’s                        - waarschuwing

�Jullie gaan het toch doen ….

�Dus dan kan je beter weten
waar je aan begint ….

�De vervolg info maakt jullie geen duikers !

�Slechts gewaarschuwde zeilers !

☺Duiken is een leuke veilige sport

☺Duiken kan verslavend zijn ...

www.sy-gabber.nl
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Vertrekkersdag 2017 - duiken

� Medische keuring

� Geen trommelvlies perforaties

� Redelijke conditie

� Geen overgewicht / zwaarlijfigheid

� Geen epilepsie, hart / vaat-ziekten, suiker

� Niet zwanger

� Geen anti depresiva, Lariam

� Voor duiken geen alcohol / roken

� Na duiken 24 uur niet vliegen

Duik-theorie                         - waarschuwing
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Onderwater neemt de druk zeer snel toe !

En dat heeft veel gevolgen !

Duik-theorie-waterdruk       - waarschuwing

0 5 10 15 20 25 30 35

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

D IEPTE (M )

V
O

L
U

M
E



Vertrekkersdag-2017

www.sy-gabber.nl 6

www.sy-gabber.nl

16 / 43

Vertrekkersdag 2017 - duiken

�Pijn in oren:

� tijdens afdalen en ook met opstijgen

�water / lucht duwt tegen trommelvlies

☺KLAREN, neus dicht knijpen en uitademen
via neus bouwt druk op in middenoor

�geen neusdruppels gebruiken bij duiken

�Uitademen tijdens opstijging

� lucht ingeademd op diepte zet uit tijdens
opstijging en die moet je longen uit

� longscheuring

Duik-theorie-waterdruk       - waarschuwing
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Onderwater stress:

�begrijpelijk, vreemd, beangstigend, vijandig

�begin ondiep, waar je nog kan gaan staan

�oefen in vertrouwde omgeving

�richt je aandacht op
leuke dingen

�kleine stapjes,
herhalen, herhalen

�sla even over wat
moeilijker is

Duik-theorie-waterdruk       - waarschuwing
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Onderwater stress:

�onderwater werken is lastig

�verstand staat onderwater vaak op nul

�afspraken worden niet nagekomen

�wat je los laat zinkt (of drijft)

� touwen worden een warboel

� je kan niet praten onderwater

☺bespreek de klus eerst met tekeningen en
gereedschappen boven water

☺maak taakverdeling

Duik-theorie-waterdruk       - waarschuwing
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Decoziekte:

�70% van ingeademde lucht is stikstof gas

� stikstof gaat langzaam je weefsels in

�en gaat er dus ook langzaam uit

�niet dieper dan 10 meter

�niet continu op en neer JoJo-en

� Risico’s:

 vetweefsel, alcohol, roken, inspanning,
warmte, doorbloeding

Duik-theorie-waterdruk       - waarschuwing
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Oorontsteking:

� in tropisch water leven ziekte kiemen die van
lichaamstemperatuur houden

�GEEN wattenstaafjes gebruiken !

☺Na snorkelen / duiken oren uitspoelen
met schoonwater (azijn/water 1:1)

Duik-theorie                         - waarschuwing
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Zeeegels

� opletten

☺ schoentjes

Duik-theorie                - “gevaarlijke dieren”
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Murene:

� poetst z’n tanden niet

☺ afblijven / opletten

Duik-theorie                - “gevaarlijke dieren”
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Schorpioen vis / Steenvis

Duik-theorie                - “gevaarlijke dieren”

�Gifstekels

�rug

�kieuwen

☺ water
50Celsius

www.sy-gabber.nl
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Koraalduivel / Lion fish

Duik-theorie                - “gevaarlijke dieren”

�Gifstekels

�rug

�kieuwen

☺ water
50Celsius
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Mede duiker

Duik-theorie                - “gevaarlijke dieren”

� Gaat dieper

� Is niet nabij

� Blijft langer
op diepte

� Zwemvliezen

www.sy-gabber.nl
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�Flessen moeten gekeurd zijn

�Regelgeving in landen is verschillend

�Loodgordel is echt nodig

�Stabjack is ook reddingsmiddel

�Let op stromend water

Duiken-opletten                   - waarschuwing
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�Drijflijn achter boot, met knopen er in en
boei aan einde

�Zwemtrap, zwemplateau

Duiken-opletten                   - waarschuwing
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�Duikvlag

�Markeerboei

�overvaren, terugvinden

Duiken-opletten                   - waarschuwing
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�schoon maken log,
romp,schroef,ketting

� “nat” schuren voor
water uit

�vervangen anodes

�oesters, mossels

Duik-klussen                        - waarschuwing
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�controle ingraven anker

�vrij maken anker(ketting)

Duik-klussen                        - waarschuwing
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�Gebruik hefballon voor zwaar tilwerk en
NIET de lucht in je vest of longen !!

Duik-klussen                        - waarschuwing

�Als je iets zwaars tilt
en je laat het los, ga
je als een raket
omhoog !

☺Hefballon: jerry-can,
vuilniszak in tas,
uitgezette giek

www.sy-gabber.nl
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�Zware dingen (lood, flessen) in het water
uitdoen en aan lijn vastmaken en dan aan
boord takelen via giek

�Gebruik stevige lijnen en houdt ze opgebost

�Soms is werken (tillen, verplaatsen) zonder
zwemvliezen makkelijker

�Pas op voor aangroei van oesters, mossels
die zijn scherp

Duik-klussen                        - waarschuwing
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Doe een specialisatie:

� zoeken en bergen

� onderwater oriëntatie

� onderwater archeologie

� boot buiken

� wrak duiken

Duik-klussen                        - waarschuwing
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�Kleine fles

�Fles aan dek met lange slang

�Kleine continu compressor met slang

Duik-uitrusting                      - alternatieven
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Duik-theorie                         - waarschuwing

Hoe lang duik je met een fles ?

�  geoefendheid, inspanning, diepte

�  duikfles van 10 liter op 200 bar -> 2000 liter van 1 bar

�  Adem teug is circa 1,5 liter geoefend duiker

�  10 keer per minuut -> 15 l/min op zijn gemak

�  op 5 meter diepte is 1,5 bar -> 22,5 l/min

☺  2000/22,5 = 88 minuten (geoefend duiker)

�  4,5 liter teug en 15 keer -> 4,5x15x1,5=101,25 l/min

�  2000/101,25= net 20 minuten (beginnend duiker,
werken)

www.sy-gabber.nl
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Warm helder water waar wat te zien is:

� ideaal zwemwater 27oC

�Portugal, Spanje is Atlantische kust 21oC

�Canarische eilanden 23oC

☺Caribe 27oC

Waar je je flessen kan vullen:

�Duikschool, Brandweer, Duikbedrijf

Anker controle:

�Spanje, Portugal, Canarische, Caribe

Duiken onderweg               - mogelijkheden
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Zeewater temperatuur Oktober 2017

� ideaal zwemwater 27oC

Duiken onderweg               - mogelijkheden
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�Risico op overvaren worden

�Gebruik oppervlakte boei

☺Snorkel in “boten vrije” gebieden

Snorkelen onderweg           - waarschuwing
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Duiken onderweg               - Grand Canaria
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�In Oost Caribe altijd via lokale business !

�Circa $ 50-80 per duik, geen korting voor
eigen uitrusting of opleidingsniveau

�Franse eilanden, St. Maarten makkelijker

☺Bonaire en Curaçao zijn het gemakkelijkst

� zelfstandig duiken

� flessen vullen

Duiken onderweg                          - Caribe
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Duiken onderweg               - Caribe, Bonaire

☺Bonaire “Divers Paradise”

☺Kustzone beschermd, duik
of snorkel penning kopen

☺Veel duikscholen/winkels

☺Veel duikstekken

www.sy-gabber.nl
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Duiken onderweg                          - Caribe
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☺Lijkt het jullie nog wat ?

☺Apparatuur

☺Opleiding

☺Tips en trucs

Duiken                                           - vragen


