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Inleiding
Dit boek gaat over Technisch (Tek)
Duiken en beoogt antwoord te geven op
de volgende vragen.
Wat wordt er precies onder Tek duiken
verstaan, wat is het leuke eraan en wat
heb je eraan? Met andere woorden:
waarom gaan mensen Tek duiken? Wat
bezielt de “Tekkie”? Hoe kan ik zelf een
Tekkie worden?
Het boek is geen handleiding om Tek
duiker te worden: hiervoor moet je naar
de erkende technische duikorganisaties.
Verwacht ook geen “stoere” verhalen.
Tek
duiken
is
een
serieuse
aangelegenheid. Degenen die met een
grote mond vertellen hoe diep ze wel
niet geweest zijn, moeten dit boekje
maar meteen aan de kant leggen. Op
dat soort mensen zit de Tek wereld niet
te wachten. Want vroeg of laat lopen
deze heren/dames tegen de lamp… .
Als PADI, IDD, SSI, BSAC, PDIC, NOB
of CMAS duiker ben je een
zogenaamde
recreationele
duiker:
iemand die duiken voor zijn plezier doet
in zijn vrije tijd. De grenzen van het
recreationele duiken zijn strikt bepaald
door één gegeven. Namelijk: je moet
altijd je duik kunnen beeindigen door
een rechtstreekse opstijging (maximaal
18 meter per minuut!) te maken naar de
oppervlakte. “Plafonds” zijn voor de
recreationele duiker uit den boze. De
technische duiker zoekt ze juist op.
Plafonds zijn bijvoorbeeld interieurs van
wrakken, grotten, ijs en verplichte
decompressiestops.
Wat
wrakken,
grotten en ijs betreft maken de
genoemde
duikorganisaties
onder
strikte condities uitzonderingen: de
afstand naar de oppervlakte mag
bijvoorbeeld nooit meer zijn dan 40
meter en je moet altijd de uitgang
kunnen zien. Wat decompressiestops
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betreft
zijn
de
organisaties
onverbiddelijk:
het
maken
van
decompressieduiken is verboden(CMAS
en NOB maken hierop een uitzondering
in bepaalde gevallen)!
Naast het recreatieve en het Tek duiken
kennen we nog het commerciele duiken.
Hierbij moet je denken aan de duikers
die bijvoorbeeld werken op de
boorplatformen.
Het
commerciele
duiken valt buiten de scope van dit
boek.
Om technisch duiken mogelijk te maken
zonder de veiligheid geweld aan te doen
heb je speciale apparatuur nodig. Denk
hierbij aan grotere flessen, automaten
met een uitstekende performance (ook
op grote diepte), andere luchtmengsels
(nitrox, trimix), trimvesten met een hoger
liftvermogen (voor je grotere flessen),
enzovoorts. De kwaliteit van het
materiaal moet ook uitstekend zijn,
omdat als er iets kapot gaat je de duik
niet meteen kunt beeindigen (door de
mogelijk aanwezige plafonds). Daarom
zijn technische duikers vaak redundant:
ze hebben van alle noodzakelijke
apparatuur twee uitvoeringen tijdens
een duik bij zich (dubbele automaten,
dubbele flessen, dubbele kranen,
dubbele lampen, etc.). Bij het Tek
duiken krijg je dus onvermijdelijk te
maken met materialen: voor veel
duikers een uitdagende bezigheid om
alleen al met hun spullen bezig te zijn.
Omdat je vaak langer en dieper duikt
heeft dat ook invloed op je lichaam: je
zult meer af moeten weten van de
effecten van druk en ademgassen op je
lichaam.
Tek duiken stelt je in staat om naar
plaatsen te gaan waar nog niet veel
duikers je voor zijn geweest: wrakken,
grotten en dieper gelegen plekken. Het
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gebruik van Nitrox was een belangrijke
stap om ergens langer te kunnen
blijven. Het gebruik van Trimix
vermindert de narcotische effecten van
stikstof.
Maar Tek duiken gaat ook over
duikvaardigheid: je zult voor specifieke
situaties
bijvoorbeeld
andere
voortbeweginsgtechnieken
gebruiken
zoalsverschillende typen vinslagen.
Een aantal aspecten van het Tek duiken
zijn
ook
overgewaaid
naar
de
recreatieve duiker. Hierboven zijn al de
“penetratie-duiken”
genoemd:
in
wrakken (wreck specialty), grotten (cave
specialty) en onder ijs (ice specialty).
Maar ook op het gebied van materialen
is er het een en ander gebeurd: het
droogpak (dry suit specialty) heeft zijn
intrede gedaan, je kan met een
volgelaatsmasker leren duiken (full face
mask specialty) of diepe duiken leren
maken (deep dive specialty). Ook zie je
recreatieve duikers met Tek trimvesten
(BCD’s) of high performance regulators
(ademautomaten).
Maar één van de belangrijkste
technische ontwikkelingen voor het
recreatief duiken was wel de intrede van
het Nitrox en in het verlengde daarvan
de semi closed rebreather. De
voordelen zijn duidelijk: langere duiken
binnen de recreationele limieten (max
30 meter) maken zonder in deco te
komen.

maakt je ook een betere recreatieve
duiker!
Dit boek is geen handleiding om zelf
met Tek duiken aan de slag te gaan.
Een gedegen opleiding is altijd
noodzakelijk. Welke mogelijkheden er in
Nederland zijn wordt besproken in een
apart hoofdstuk.
Een groot gedeelte van het boek
behandelt de verschillende materialen
voor Tek duiken, de medische aspecten,
duikplanning en de verschillende
gasmengsels waarmee je kunt duiken.
Getracht wordt om een ander zo helder
mogelijk uiteen te zetten zonder in
moeilijke verhalen te verzanden. Maar
aan een aantal formules valt niet te
ontkomen…
Hier en daar zullen in de tekst
merknamen worden genoemd of op
foto’s en plaatjes staan. Dat is wanneer
je
het
over
materialen
hebt
onvermijdelijk. Het feit dat bepaalde
merken wel of niet genoemd worden
zegt niets over het produkt. En zeker
niet dat het boek gesponsord wordt door
het genoemde of het getoonde merk!
Het boekje beoogt niet volledig te zijn,
maar wel een duidelijke eerste
kennismaking te zijn met het Tek duiken
voor de geinteresseerde duiker.
Pim van der Horst, duiker

Een activiteit die nu nog als “Tek” te
boek staat kan na de nodige
ontwikkelingen
best
binnen
het
recreatieve duiken zijn intrede doen.
Daarin vervult het Tek duiken een
pioniersrol.
Met Tek duiken maak je dieper kennis
met de duiksport. Ook al ga je niet
verder door het leven als Tekkie: je
verder verdiepen in het Tek duiken
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De stap naar Tek duiken
De uitdaging
Als ervaren recreatief duiker ben je vast
al eens in aanraking gekomen met een
diepte of een duiktijd buiten de
recreative limieten. Je vertrouwt op je
duikcomputer en zolang je je maar aan
de adviezen van de computer houdt zit
het wel goed. Toch bekruipt je een
gevoel van onbehagen… Terug op de
kant of aan boord van de boot hou je
jezelf en je buddy goed in de gaten. En
inderdaad: dat is ook noodzakelijk!
Het duiken houdt niet op bij de
recreatieve grenzen: ook daarbuiten valt
er veel te beleven en te zien. Dieper
gelegen
wrakken
vormen
een
interessante
uitdaging.
Ook
het
onderwater leven ziet er op grotere
diepte anders uit. Kleurstellingen
verschillen aanzienlijk. Dat kan een
uitdaging vormen voor de fotograaf en
video filmer die meer willen spelen met
licht.
Het verkennen van grotten en het in
kaart brengen van grottenstelsels (“go
where nobody has gone before… ”) is
een bij (een nog steeds) kleine groep
Tek duikers sterk gewaardeerde
bezigheid. Nieuwe technieken worden
bedacht om nog langer en nog dieper in
de aardkorst te duiken, zoals het
gebruik van rebreathers.
Duiken onder ijs krijgt ook steeds meer
beoefenaars: ook hier verschillen
lichtinval en onderwaterleven sterk van
andere duikomstandigheden. De intrede
van het (betaalbare) droogpak heeft
hiertoe zeker bijgedragen.
Het Tek duiken stelt eisen aan je
apparatuur,
oftewel
je
materiaal
configuratie (de Engelsen noemen het
hun “kit”). Voor ieder type duik stel je
andere eisen aan je materialen.
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Daarnaast speelt persoonlijke voorkeur
een belangrijke rol. Kiezen van
materiaal is altijd een proces van het
afwegen van voor- en nadelen. Het
bezig zijn met je materiaal kan op zich al
een hobby zijn!
De kosten
Tek duiken is niet goedkoop. De
ademgassen zijn duurder dan gewoon
lucht. 15 liter EAN32 kost bijvoorbeeld
tussen de 10 en 15 EUR. Nog duurder
is Trimix. Een vulling van een 15 liter
kost al gauw 40 EUR. En dan heb je
voor de diepe duiken een viertal flessen
met verschillende mengsels bij je: reken
maar uit!
Door het gebruik van een rebreather
kun je de kosten van de ademgassen
sterk beperken, maar dan moet je wel
eerst een rebreather aanschaffen. Een
volledig gesloten rebreather kost al
gauw 6000 EUR.
Redundantie is voor de Tek duiker een
toverwoord: van al je materiaal heb je
twee uitvoeringen nodig. Dat betekent:
minimaal twee flessen (twin sets), twee
eerste trappen, dubbel uitgevoerd
trimvest, twee computers, twee messen,
vaak twee duikbrillen, twee lampen en
ga zo maar door. Over de noodzaak van
redundantie en het opbouwen van een
Tek setje wordt later nog dieper
ingegaan. En natuurlijk kiest de Tek
duiker voor kwaliteit. Immers: je leven
kan afhangen van je materialen.
Daarnaast zullen veel van je materialen
Oxygen clean moeten zijn in verband
met het gebruik van hogere zuurstof
percentages. Kost een goede uitrusting
voor de recreatieve duiker rond de 2500
EUR. Voor de Tek duiker ligt die in
principe drie tot vier keer zo hoog.
Daarnaast schaft een Tek duiker nog
andere materialen aan zoals een
zuurstof meter (500 EUR) of een goede
onderwater scooter (8000 EUR).
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Maar er zijn ook tussenwegen mogelijk.
Je zult als Tek duiker niet alleen Tek
duiken
maken.
Nederland
biedt
bijvoorbeeld niet de mogelijkheid om
extreem diep te gaan (maximaal 55
meter). Maar de wrakken op de
Noordzee kunnen een Tek uitdaging
vormen waarop je je set kunt
afstemmen. Met name Nitrox komt hier
om de hoek kijken.
In het buitenland komen steeds meer
Tek duikscholen, waar je ook Tek
spullen kunt huren.
Ook de opleidingen in het Tek duiken
zijn duurder dan bij het recreatieve
duiken. Dat is niet zo vreemd. Een Tek
Instructeur mag minder leerlingen
meenemen dan bij een recreatieve
opleiding. De aard van de duiken is
zodanig dat hij zijn leerlingen beter in de
gaten moet houden en dat hij zijn
aandacht moeilijker kan verdelen. Als
Tek Instructeur heb je zelf ook een
zwaar opleidingsprogramma achter de
rug en moet je de nodige duikuren
hebben gemaakt. Daarnaast zijn de
duiken voor een Tek opleiding
zwaarder, waardoor je er als Instructeur
ook
minder
kunt
maken.
Het
lesmateriaal wordt niet in grote oplagen
gemaakt en dat maakt de stuks prijs
hoger. Zo kost een Fully Closed Circuit
Rebreather opleiding tussen de 500 en
700 EUR (exclusief aanschaf van de
rebreather).
Als je Tek duiken in het buitenland wilt
maken zal je vaak je eigen spullen
willen meenemen. Iemand die wel eens
met eigen duikspullen op vakantie is
gegaan weet precies wat de prijs is van
overgewicht. Als Tek duiker moet je in
vorm blijven: je zult zeer frequent
moeten duiken om je technieken op peil
te houden. En dat kost natuurlijk ook
geld.
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Naast de moeilijkheidsgraad van de Tek
duiken zullen de relatief hoge kosten
van het Tek duiken ervoor zorgen dat
het geen wijdverbreide activiteit wordt.
Maar voor velen zijn de extra offers die
gebracht moeten worden meer dan de
moeite waard!
De “Tek”niek
In dit hoofdstuk wordt de techniek waar
het Tek duiken gebruik van maakt op
verschillende
manieren
belicht.
Allereerst worden de gassen besproken
waarmee een Tek duiker duikt, daarna
komen de materialen aan de orde en de
materiaal configuratie om vervolgens
het hoofdstuk af te sluiten met het
duiken zelf: de technieken die daarbij
gehanteerd worden (duikvaardigheid).
De gassen
De Tek duiker
duikt in het
algemeen met
mengsels van
drie
verschillende
gassen.
Te
weten:
zuurstof (O2),
Nitrox flessen in Hurghada
stikstof
(N2)
en
helium
(He). Er wordt ook geexperimenteerd
met bijvoorbeeld Neon (Ne). Er wordt
nog een vierde gas gebruikt, namelijk
Argon: maar dat dient niet om te
ademen, maar om je droogpak mee op
te blazen.
Zuurstof en stikstof
Om te kunnen leven heeft de mens
energie nodig. Energie wekt de mens op
door brandstof te verbranden. Brandstof
is ons voedsel. Om dat voedsel te
kunnen verbranden is zuurstof (O2)
nodig. En O2 zit in lucht. Behalve O2
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zitten er ook nog stikstof (N2) en wat
edelgassen (en helaas vervuiling) in de
lucht. Maar de hoeveelheid edelgassen
is te verwaarlozen voor de duiker.
Daarom gaat de duiker bij zijn
berekeningen ervan uit dat lucht bestaat
uit 21% O2 en 79% N2. Zeg dus nooit
dat je als (recreatieve) duiker duikt met
zuurstof: een veelgemaakte fout! Je
hebt ook geen zuurstofflessen, maar
lucht of nitrox flessen.
Koolstof dioxide (CO2)
Dit is een gas waarvan je zo weinig
mogelijk wilt hebben. Het is een produkt
van het verbrandingsproces in je
lichaam. Je ademt het normaal
gesproken uit en niet meer in. Als je dat
toch doet verhoog je de kans op
zuurstofvergiftiging,
narcose
en
decompressieziekte. Daarnaast heeft
CO2 ook nog sterke narcotische
bijwerkingen van zichzelf. Een goede
ademhalingstechniek
en
goede
apparatuur voorkomen de opbouw van
CO2. CO2 is ook het gas dat zorgt voor
de ademprikkel.
Nitrox
Wanneer lucht verrijkt wordt betekent
dat dat er meer O2 en minder N2 in het
mengsel wordt gedaan. Verrijkte lucht
heet Enriched Air Nitrox (EAN) of
kortweg Nitrox (van Nitrogen: stikstof en
Oxygen: zuurstof). In het boek wordt de
afkorting EAN gehanteerd. Het nummer
achter de afkorting duidt het percentage
O2 in het mengsel aan. EAN32 bevat
32% O2 en 68% N2.
Trimix
Elk gas heeft zijn eigen voor- en
nadelen, die op verschillende dieptes
om de hoek komen kijken.
Zo is ook bij de recreatieve duiker
bekend dat de stikstof in lucht een
narcotische
werking
krijgt
vanaf
ongeveer 30 meter (oftwel bij een
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partiele druk van 3 bar). Helium (He)
daarentegen heeft een te verwaarlozen
narcotische bijwerking. Daar staat weer
tegenover
dat
je
langere
decompressiestops
moet
maken
wanneer je met helium duikt. In trimix
wordt N2 vervangen door He.
Heliox
Een ander bekend mengsel is Heliox:
een mengsel van Helium en Oxygen
(zuurstof). Wanneer er ook nog stikstof
in zit dan spreken we van Trimix: O2,
N2 en He. Ook wordt er wel gesproken
van Heliair: hierbij wordt Helium in een
fles “opgetopt”met lucht.
Overig
Er zijn nog andere combinaties van
inerte gassen met O2 mogelijk, maar
deze worden in het Tek duiken (nog)
niet vaak gebruikt. Het betreffen met
name Neon mengsels. Argon wordt wel
op een andere manier gebruikt in het
Tek duiken: namelijk om je droogpak
mee op te blazen. Argon is een zeer
dicht gas, waardoor het warmte minder
snel geleid, waardoor je warmer blijft in
je pak.
Norm/hyper/hypoxic
Een mengsel wordt normoxic genoemd
wanneer het minimaal 20% O2 bevat.
Bevat een mengsel minder dan 20% O2
dan is dat onvoldoende om dit mengsel
zonder risico aan de oppervlakte in te
ademen: het bevat dan te weinig O2 om
van te kunnen leven. Deze mengsels
heten Hyperoxic. Hyperoxic mengsels
worden op de eindbestemming van je
duik gebruikt (het bodemgas). Voor de
reis naar je eindbestemming toe gebruik
je een “reisgas”, oftewel travel gas. Dat
gas gebruik je ook weer op de terugweg
en eventueel voor je decompressie
stops. Hypoxic mengsels zijn mengsels
met meer dan 22% O2.
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Decogassen
Voor decompressiestops worden vaak
nitrox mengsels gebruikt met een hoog
O2 percentage (75% – 80%). Pure
zuurstof wordt niet vaak gebruikt omdat
de tijdwinst die je krijgt door het gebruik
van pure zuurstof niet opweegt tegen de
tijd die je moet inleveren voor je zuurstof
klok (CNS% en OTU’s). Hierop wordt
later nog teruggekomen. Daarnaast kun
je pure zuurstof maar tot een diepte van
6 meter gebruiken (want op die diepte is
de PPO2 al 1.6 bar). EAN75 kun je
gebruiken tot een diepte van ruim 11
meter met een PPO2 van 1.6 bar. Ook
is het moeilijk om je flessen tot 200 bar
met pure O2 te laten vullen. Hiervoor
heb je namelijk een booster pomp
nodig. En er zijn wereldwijd maar weinig
vulstations die een dergelijke investering
hebben gedaan.
Zuurstofvergiftiging
Wanneer je met een hoger O2
percentage duikt moet je rekening
houden met het feit dat O2 giftig wordt
vanaf een partiele druk van 1.6 bar. Ook
wanneer je langere tijd O2 inademt
onder een hogere druk kan dit nadelige
gevolgen hebben voor je gezondheid.
Je zult rekening moeten houden met de
zuurstof klok, oftewel de tijd waarin je
zuurstof onder druk inademt. Die tijd
wordt uitgedrukt in een CNS percentage
en eenheden OTU’s. CNS staat voor
Central Nerve System, oftewel het
centrale zenuwstelsel. Dat wordt na
verloop van tijd vergiftigd door O2.
Wanneer het percentage de 100 bereikt
dan mag je absoluut geen O2 onder
druk meer inademen.
Vergiftiging van je longen door O2 wordt
uitgedrukt in Oxygen Toxic Units
(OTU’s). Hiervan is slechts sprake in
extreme situaties (bijvoorbeeld wanneer
iemand
langdurig
in
een
decompressietank met zuivere O2 wordt
behandeld).

© 2000 Pim van der Horst, PTD (Pims Tek Diving)

Partiele druk (de gaswet van Dalton)
Voor een goed begrip van de voor- en
nadelen
van
het
gebruik
van
verschillende
gassen
is
het
onvermijdelijk een stukje natuurkunde te
behandelen. Formules zijn hierbij het
middel om natuurkundige principes te
vertalen naar de praktijk.
Dalton is tot de ontdekking gekomen dat
wanneer je de druk van een
gasmengsel verhoogt, de druk van de
deelgassen evenveel toeneemt. We
noemen de druk van de deelgassen
“partiele druk”.
Voorbeeld: de druk van lucht op nul
meter is 1 bar, op 10 meter diepte 2 bar.
Lucht bestaat uit 21% O2 en 79% N2.
Aan de oppervlakte is de partiele druk
van O2 21% (of 0,21) maal 1,0 bar
oftewel 0,21 bar. Van N2 is de partiele
druk 0,79 maal 1,0 bar oftewel 0,79 bar.
Duiken we met lucht naar 10 meter, dan
is de partiele druk van O2: 0,21 maal
2,0 bar = 0,42 bar en die van N2: 0,79
maal 2,0 bar = 1,48 bar.
Er wordt vaak gesproken van PO2 (op
z’n Nederlands uitgesproken als pee
ooh twee of op z’n Engels als pie ooh
toe). Ook wordt PO2 als schrijfwijze in
formules gebruikt (net zoals PN2 of
Phe). De P staat dan voor partiele druk.
Soms worden er 2 P’s gebruikt (bijv.
PPO2): dan staan de P’s voor Partial
Pressure (Engels voor partiele druk).
Hebben we een trimix mengsel met 10%
O2, 50% He en 40% N2, dan is de
partiele druk van de gassen op 70 meter
alsvolgt:
PO2 = 0,1 maal 8 bar = 0,8 bar
Phe = 0,5 maal 8 bar = 4 bar
PN2 = 0,4 maal 8 bar = 3,2 bar
Deze wet is dus heel belangrijk bij het
samenstellen van je gassen voor een
bepaalde diepte. Regels zijn dat de PO2
nooit hoger mag zijn dan 1,6 bar.
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Anders kan er acute zuurstofvergiftiging
optreden met de dood tot gevolg!
Aanbevolen wordt om uit te gaan van
1,5 bar bij een normale duik en bij
inspannende duiken van 1,4 bar.
Als we ervan uitgaan dat stikstofnarcose
optreedt bij een diepte van 30 meter en
dat we dat willen voorkomen, dan zou
de PN2 niet boven de 3,16 bar moeten
uitkomen (0,79 maal 4 bar). Voor het
gemak wordt in de rest van het boek 3
bar gehanteerd. Bij het samenstellen
van trimix gassen wordt er van een
equivalente
narcotische
diepte
uitgegaan. Bij dit voorbeeld is die 30
meter, maar die kan iedere duiker voor
zichzelf bepalen (want niet iedere duiker
krijgt op dezelfde diepte last van
stikstofnarcose). In de rest van het boek
wordt
gesproken
van
Equivalent
Narcotic Depth (de END).
Met bovenstaand trimix mengsel zitten
we op 70 meter wat betreft de PO2 ruim
binnen de limiet en voor de PN2 op een
equivalente narcotische diepte van iets
meer dan 30 meter.
Dalton’s driehoek
Drie variabelen hangen sterk met elkaar
samen. Wanneer je er twee van de drie
weet kun je de derde uitrekenen.
Het zijn:
- de partiele druk van een gas (O2,
He of N2): Pg
- de fractie van datzelfde gas (O2, He
of N2): Fg
- de diepte uitgedrukt in bar: D.
Als je wilt weten wat de partiele druk
van een gas is op een bepaalde diepte
bij een bepaald gasmengsel, dan moet
je Pg uitrekenen.
Als je wilt weten wat je optimale
mengsel is voor een bepaalde diepte,
dan moet je Fg uitrekenen.

© 2000 Pim van der Horst, PTD (Pims Tek Diving)

Als je wilt weten hoe diep je kunt met
een bepaald mengsel, dan moet je D
uitrekenen.
Nu komt de truuk met Dalton’s cirkel:

Pg
Fg

D

De waarde die je wilt weten dek je af
met je hand: dan blijft de formule die je
moet uitrekenen over.
Ik wil Pg weten, dan is de formule Fg
maal D.
Ik wil Fg weten, dan is de formule Pg
gedeeld door D.
Ik wil D weten, dan is de formule Pg
gedeeld door Fg.

EAD
De Equivalent Air Depth (equivalente
lucht diepte) is een simpele formule die
je in staat stelt de diepte te bepalen van
een nitrox duik alsof je die met lucht had
gemaakt. Bijvoorbeeld een nitroxduik
met EAN32 naar 30 meter is hetzelfde
als een luchtduik naar 24 meter. Dat wil
zeggen dat je op 30 meter met EAN32
net zolang mag blijven als met lucht op
20 meter voordat je in deco komt. Of je
maakt dezelfde decostops met nitrox na
een duik naar 30 meter als met lucht
naar 24 meter! Afhankelijk van het
mengsel win je meer of minder tijd. Hoe
hoger het zuurstogehalte hoe langer je
nultijden, maar hoe minder diep je kunt
gaan in verband met je PO2.
Als je de formule kent heb je aan een
luchttabel voldoende om je nitrox duik
planningen te maken.
De EAD formule mag je niet gebruiken
voor het “verkorten” van alleen de
decostops op een rijker luchtmengsel.
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EAD = (((FN2 x D + 10)) / 0,79) - 10

Rebreathers
Er zijn twee groepen onderwater adem
apparatuur: open circuit (OC) en
gesloten circuit (Closed Circuit: CC). CC
kan nog onderverdeeld worden in Semi
Closed (gedeeltelijk gesloten, SCC) en
Fully Closed (geheel gesloten, FCC).
CC apparatuur staat ook bekend onder
de naam “rebreathers” (vrij vertaald:
“opnieuw in-ademers”).
OC is de gebruikelijke duikapparatuur
waarbij alle uitgeademde gassen in de
omgeving verdwijnen. Bij CC worden de
uitgeademde gassen weer ingeademd.
Een gemiddeld mens verbruikt per
minuut ongeveer 1 liter zuurstof. In lucht
zit 20% zuurstof (O2). Wanneer iemand
dus 20 liter lucht per minuut gebruikt,
dan zit er in zijn uitgeademde lucht nog
3 liter O2 (20% maal 20 liter = 4 liter,
waarvan er 1 liter verbruikt wordt).
Zonde om weg te
gooien! Helaas
adem je niet
alleen lucht uit:
ook
het
“afvalgas”
kooldioxide wordt
uitgeademd. Dus
als
je
de
uitgeademde
lucht
opnieuw
Buddy Inspiration FCCR
van AP Valves
zou
willen
gebruiken moet
je de kooldioxide eruit halen en er weer
wat O2 bij stoppen zodat je het gas
opnieuw kunt inademen. Wanneer het
O2% onder de 16% procent komt kun je
bewusteloos raken.
Een rebreather doet precies het
bovenstaande: de kooldioxide wordt
door chemische bestanddelen (de
zogenaamde
scrubber)
uit
de
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uitgeademde gassen gefilterd. Bij CC
vormen je longen een deel van het
ademcircuit. Het is hetzelfde als het
trekken van een plastic zak over je
hoofd. Als kind
heb je al van
je
moeder
geleerd dat je
dat nooit moet
doen! Daarom
laten SCC’s en
FCC’s O2 in
het ademcircuit
Halcyon SCR op de Dutch
Rebreather Day
waardoor
je
altijd
over
voldoende O2 beschikt om je lichaam te
laten functioneren. In de meeste
gevallen beschik je over meer O2 dan
noodzakelijk: dit heeft als voordeel dat
bij het duiken je nultijden aanzienlijk
worden verlengd (denk hierbij aan wat je
geleerd hebt bij je Nitrox kursus). Vaak
is de minimale partiele druk van O2 bij
FCC 0.7 bar. Bij SCC is dat afhankelijk
van het nitroxmengsel in de fles, de
hoeveelheid arbeid die onderwater
wordt verricht (O2 verbruik) en de
snelheid waarmee het mengsel in het
circuit wordt gespoten. Op een (semi
closed) rebreather kursus leer je met
deze grootheden te rekenen.
Er bestaan twee typen SCR’s: typen
met een continue flow (zoals de Atlantis,
Dolphin en Ray van Draeger) en
systemen met een vraagsysteem (zoals
de Halcyon)
Een SCR “spuit” continu een nitrox
mengsel in het ademcircuit. De snelheid
waarmee dit dient te gebeuren is
afhankelijk van het O2% in het mengsel
en de inspanningen die verricht worden.
Zo spuit de Dolphin ongeveer 10 ltr per
minuut in het circuit wanneer het
mengsel 40% O2 bevat (met een 4 liter
fles kun je dan 80 minuten duiken). Er
komen nog wat variabelen om de hoek
kijken die bepalen dat de hoeveelheid
O2 die je inademt kan varieren. Dit leer
je allemaal op een rebreather kursus.
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Voordat je aan een rebreather kursus
kunt beginnen dien je eerst nitrox duiker
te zijn.
Bij FCC wordt de partiele druk van O2
(PO2) in het circuit constant gehouden:
computers mengen lucht (of trimix of
heliox: ook wel het diluent gas
genoemd) en O2 met een variabele
verhouding om de PO2 constant op
bijvoorbeeld 1.3 bar te houden.
Wat kan er mis gaan? Duiken met
rebreathers vraagt om discipline en
zorg. Het is belangrijk om de juiste
werking van het systeem voor IEDERE
duik vast te stellen. Er is een reeks van
testen die moeten uitwijzen of het
systeem gesloten is, er voldoende O2 in
het circuit aanwezig is, de electronica
naar behoren werkt, de scrubber niet is
uitgeput, etc. Kortom: er valt nogal wat
te checken. Dat kost tijd: 5 – 10 minuten
vlak voor een duik. Met OC kan dat heel
wat sneller. Maar als CC duiker moet je
je niet laten haasten. Ook krijg je als CC
duiker te maken met O2 limieten (denk
aan je nitrox cursus). Met name bij FCC
komen deze snel in zicht! De PPO2 is
een belangrijke factor om tijdens het CC
duiken in de gaten te houden: deze mag
niet te hoog en niet te laag zijn. Zoals
reeds gezegd: de levensduur van je
kooldioxide filter (scrubber) is iets om
rekening mee te houden. Hou je aan de
voorschriften van de leverancier. Teveel
kooldioxide in het ademcircuit kan leiden
tot bewusteloosheid. Omdat je in- en
uitademt in plastic zakken (de longen
van je CC) blijven er nogal wat
ongenode gasten (bacterien) achter.
Regelmatig moet je je systeem daarom
goed reinigen en ontsmetten. Wat voor
OC geldt, geldt zeker voor CC: duiken
moet een ontspannen bezigheid blijven.
Hard werk onderwater heeft een
negatieve invloed op de duiker en zijn
apparatuur. Voor CC komt daarbij dat
de scrubber sneller uitgeput raakt. CC is
niet voor harde werkers!
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Het drijfvermogen met CC is anders dan
met OC: je kunt niet meer uittrimmen op
je longen. Dat lijkt een simpel verschil
met OC, maar de praktijk is anders. Met
CC moet je opnieuw leren duiken! Als
ervaren duiker ben je wel reeds bekend
met het verblijven onder water en dat is
natuurlijk een groot voordeel met het
leren duiken met CC. Stel je als ervaren
OC duiker dan ook op als iemand die
nog veel moet leren op CC gebied. Stel
je niet op als iemand die met zijn/haar
ervaring het wel even leert (dat geldt
zelfs voor instructeurs… .). Om een
beetje vetrouwd te raken met CC
apparatuur
en
de
verschillende
procedures moet je toch al snel een
twintigtal duiken maken.
Nu nog wat over
de
kosten.
Rebreather duiken
lijkt duur en vraagt
inderdaad
een
hogere investering
in het begin. Je
moet op kursus:
1000 – 2000 NLG.
De Dolphin (SCR)
kost
ongeveer
De militaire versie
van de Dolphin SCR
9000 NLG. De
rebreather van
Ray
(SCR)
Draeger
ongeveer
45005000 NLG. Hiervoor heb je dan wel een
fles, twee automaten, trimvest en O2
sensor. Een nitrox vulling voor een 5 ltr
fles kost 15 NLG. Hiermee kun je dan
ongeveer anderhalf uur duiken. De
Buddy Inspiration (FCC) kost ongeveer
15.000 NLG (2 flessen, 2 automaten, 2
computers, 1 trimvest, slangen, kast,
… ). En is daarmee een van de
goedkoopste FCC’s. Met 3 ltr O2 kan je
ongeveer
5
a
6
uur
duiken
(onafhankelijk van de diepte!) en kost 25
NLG. Een scrubbervulling kost 25 – 40
NLG (3 – 4 uur duiken). Na een aantal
duiken moet je het hele systeem
ontsmetten (1 fles ontsmettingsmiddel
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kost 10 NLG). De O2 sensoren kosten
150 NLG per stuk (de Inspiration heeft
er drie, de Ray eentje) en moeten iedere
twee jaar vervangen worden (afhankelijk
van het gebruik: ze zijn dan “op”). Bij
een CC rebreather kan er meer kapot
gaan dan bij OC apparatuur. Je moet
ook een beetje handig zijn om de
apparatuur
adequaat
te
kunnen
onderhouden. Een SCR opleiding kost
rond de 1000 NLG (3 dagen) en wordt
verzord door PADI, IDD, SSI, IANTD en
TDI. Een FCC opleiding kost rond de
2000 NLG (5 dagen). PADI heeft sinds
kort een specialty die speciaal gericht is
op de Dolphin en de Ray. Een FCC
opleiding kan je alleen doen bij
zogenaamde
technische
duikorganisaties, zoals IANTD.
Nu zul je vast denken: waarom al die
moeite? Wat krijg je terug voor CC
duiken? De bekende voordelen zijn:
geen bellen (handig voor fotografen,
biologen en wrakduikers), langere
bodemtijden,
kortere
decompressietijden, warm ademgas
(dat komt door de chemische reactie
van de scrubber), kleine flesjes (minder
slepen met spullen) en stabiliteit (handig
voor fotografen). Maar wat voor mij
persoonlijk ook belangrijk is: het is iets
nieuws in de duiksport waardoor ik voor
mijzelf het terrein van de duiksport kan
verbreden. Ik hou van de techniek en de
theorie achter het CC duiken. Ook de
praktische vaardigheden van CC duiken
vormen voor mij een uitdaging. Dat
maakt het duiken voor mij nog
interessanter.

De opleidingen: hoe word ik een
Tekkie?
Zoals voor elke opleiding geldt: je hebt
iemand nodig die datgene wat jij wilt
leren zelf goed beheerst en dan ook die
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kennis op een goede manier weet over
te brengen.
Zo iemand wordt in de duiksport
Instructeur genoemd. Voordat iemand
Instructeur is moet hij zelf zoals gezegd
de nodige ervaring hebben op het
gebied waarop hij/zij instructie gaat
geven en daarnaast moet hij/zij
technieken
beheersen
om
die
vaardigheden over te dragen.
Om te leren duiken zal je dus op zoek
moeten gaan naar een Instructeur. Dat
kan een “self-made” instructeur zijn of
iemand die is opgeleid door een
nationaal en internationaal erkende
organisatie. Dat heeft zo zijn voordelen:
deze organisaties hebben ervaring met
lessystemen en garanderen bepaalde
kwaliteits
standaards
en
lesprogramma’s.
In Nederland kennen we twee typen
duikscholen: de verenigingen (die vaak
zijn aangesloten bij de Nederlandse
Onderwatersport Bond, de NOB) en de
“commerciele” duikscholen die vaak
Instructeurs in dienst hebben, die op
commerciele
basis
duiklessen
verzorgen. Van een duikvereniging word
je lid, betaal je lidmaatschapsgeld en
krijg je in verenigingsverband duikles.
Bij een commerciele duikschool schrijf je
je in voor een kursus en betaal je de
daarvoor gevraagde vergoeding. Vaak
bieden de commerciele duikscholen de
mogelijkheid om lid te worden van een
duikteam. Zo kan je dan bijvoorbeeld
gebruik maken van een zwembad,
korting krijgen op vervolgopleidingen,
etc.
Het duikles geven en krijgen is in
Nederland
begonnen
in
verenigingsverband. Uit de Verenigde
Staten is het commercieel aanbieden
van duikopleidingen een 10-tal jaren
geleden
komen
overwaaien.
De
Amerikaanse lesprogramma’s stelden
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minder zware eisen aan de duiker,
omdat ze als eerste het begrip recreatief
duiken introduceerden met duidelijke
limieten. Hierdoor groeide het aantal
duikers aanzienlijk. Het NOB-duiken
maakte geen onderscheid tussen
recreatief duiken en niet-recreatief
duiken. Nu begint zich wel een
onderscheid af te tekenen, want het is
niet noodzakelijk om duikers die niet
willen Tek duiken toch een daarop min
of meer afgestemde opleiding te laten
volgen. Ook binnen de verenigingen
vindt nu differentiatie plaats.
De NOB verenigingen werken meestal
volgens het “sterren”-principe van de
CMAS. Je begint als 1-sters duiker. Je
kan dan doorgaan tot en met 4-sters
duiker. Dan kan je 1-sters tot en met 4sters Instructeur worden. Binnen de
NOB is men bezig met het ontwikkelen
van een technische tak en de daarbij
horende opleidingen. De roots van de
CMAS (opgericht door de bekende
Commandant Cousteau) liggen in het
leger.
De
meest
bekende
recreatieve
duikorganisaties (op Amerikaanse leest
geschoeid) zijn PADI, SSI, PDIC en
IDD. IDD is van Nederlandse origine.
PADI is veruit de grootste (met
ongeveer 70% van het totaal aantal
wereldwijd uitgegeven duikbrevetten op
haar naam). Bij deze organisaties begin
je als Open Water Duiker. Dan word je
Advanced Open Water duiker, Rescue
duiker, Master Scuba Diver. Na Rescue
diver kan je de instructeurs kant op: je
begint met Divemaster, gevolgd door
Assistant Instructor, Open Water
Instructor, Master Scuba Diver Trainer,
Staff Instructor, Master Instructor,
Course Director (de laatste mag
Instructeurs opleiden) en als laatste stap
Instructor Examiner. De naamgevingen
per
duikorganisatie
kunnen
iets
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verschillen, maar de structuur en opzet
zijn zeker hetzelfde.
Sinds een jaar of tien ontstaan er ook
specifiek
op
het
Tek
duiken
georienteerde duikorganisaties. Deze
zijn vaak ontstaan vanuit
wetenschappelijke
organisaties die zich
bezighouden
met
onderzoek
naar
ademgassen,
decompressie
ziekte,
diep
duiken,
etc.
IANTD Logo
Hiervan is de NOAA
wel de bekendste. IANTD en TDI zijn in
Nederland de grootste.
Deze organisaties kennen echter een
andere
opleidingsstructuur
dan
bijvoorbeeld PADI. IANTD en TDI
bieden ook wel recreatieve opleidingen
aan, maar je komt vaak pas met deze
organisaties in aanraking als je een
nitrox opleiding wilt doen. Je begint dan
met een basis nitrox opleiding (je moet
dan al gecertificeerd duiker zijn).
Vervolgens ga je door met Deep Air (of
decompressie procedures) en dan
Advanced Nitrox voor je eerste
decompressie duiken (vaak met een
nitrox mengsel tot 50% als decogas
voor
zogenaamde
“accelerated
decompression”), vervolgens technical
nitrox, normoxic en trimix duiker.
Parallel aan het gebeuren kan je
wrakduiker of grotduiker of rebreather
duiker worden. Het minimale niveau
voor
deze
“gespecialiseerde”
opleidingen is advanced nitrox. Als je
instructeur van een bepaalde discipline
wilt worden moet je de opleiding zelf
volgen, vervolgens de instructeurs
opleiding. Op de laatste word je pas
toegelaten wanneer je aan een aantal
voorwaarden voldoet, waarvan de
belangrijkste
ervaring
is
(aantal
bodemminuten, type duiken, etc.).
Daarna kan je in die discipline instructor
trainer worden: je mag dan andere
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instructeurs opleiden en examineren.
Bijvoorbeeld een Dolphin Instructor
Trainer hoeft nog geen Technical
Instructor te zijn. Een normoxic FCCR
instructor is wel technical instructor,
maar hoeft geen Dolphin instructor te
zijn. Ingewikkeld? Ja, maar met een
beetje gepuzzel kom je er wel uit. Het
“hoogste” wat je als Technical Instructor
kunt bereiken is Trimix Full Closed
Circuit Rebreather Instructor Trainer
(een hele mond vol… ).

Risicomanagement
Duiken is een risicovolle sport. In het
slechtste geval kan je een duikongeval
krijgen waarbij je overlijdt. Het is
belangrijk dat je als duiker beseft dat je
die risico’s loopt. Als Tek diver aanvaard
je meer risico’s. Sommige Tek duik
organisaties adviseren je daar met je
levenspartner en familie over te praten:
jij kan dan misschien wel bereid zijn
risico’s te accepteren, maar doen zij dat
ook?
Als je een Tek duik gaat plannen dan is
het belangrijk dat je van tevoren de
mogelijke risico’s in kaart brengt. Je zult
dan maatregelen moeten treffen die
voor jou de risico’s aanvaardbaar
maken. Lukt het je niet de risico’s
binnen voor jou aanvraadbare grenzen
te brengen, dan moet je de duik niet
maken. Je ziet: risicomanagement is
een persoonlijke keuze.
Het inschatten van de risico’s en weten
welke maatregelen je kunt treffen om de
risico’s te beperken vormen een
belangrijk onderdeel van je opleiding tot
Tek duiker. Ook ervaring en jezelf op de
hoogte
stellen
van
nieuwe
ontwikkelingen zijn een belangrijk
aspect. Steek ook je licht op bij andere
Tek duikers. Zo is je Tek opleiding ook
opgebouwd: steeds dieper op de
materie ingaan, meer ervaring opdoen
om die steeds meer-eisende duiken te
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kunnen maken. Een goede basis is dan
ook letterlijk van levensbelang.
Maar: de risico’s kan je nooit tot nul
reduceren. Dat kan een recreative
duiker ook niet!
Zoals eerder al in dit boek ter sprake is
gekomen is redundantie erg belangrijk:
zorg ervoor dat je iets hebt om op terug
te vallen wanneer het kapot gaat. Zorg
ook ervoor dat de kans dat er iets kapot
gaat gereduceerd wordt: je moet goede
materialen hebben en ze goed
beschermen. Zo zijn de rubber slangen
van mijn rebreather beschermd door
stof: denier 1200. De kans dat de
slangen geperforeerd worden en mijn
rebreather volloopt, wordt hierdoor
aanzienlijk kleiner.
Aan de hand van een aantal
voorbeelden zullen voor verschillende
type duiken de risico’s en de risicobeperkende maatregelen in kaart
worden gebracht. Ook de keuze
mogelijkheden die je daarbij hebt.
Een aantal voorbeelden:
Stel je duikcomputer gaat kapot tijdens
de duik. Je moet je decompressiestops
nog maken. Wat doe je dan? Je had
back up tabellen mee kunnen nemen
die aangeven waar en wanneer je zou
moeten “uitgassen”. Je hebt dan ook
een dive timer (of horloge) nodig. Je had
ook kunnen zeggen dat je computer
nooit kapot gaat, dus dat je geen backup tabellen nodig hebt. Dat risico is iets
dat je zelf moet inschatten en zelf moet
accepteren.
Een iets moeilijker geval. Je maakt een
decompressieduik met je rebreather
naar 50 meter van 15 minuten met trimix
20/25. Met je decompressie software
heb je vantevoren uitgerekend welke
stops je moet maken. Ook bereken je
welke stops je moet maken als je de
bodemtijd van 15 minuten overschrijdt.
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Je rekent daarvoor de tabellen uit voor
een bodemtijd van 20 minuten. Je kijkt
of je mengselvoorraad in de rebreather
hiervoor voldoende is. Je rekent een
tweede bailout scenario uit. Stel dat de
rebreather een TLF (Total Loop Failure)
krijgt (in het Nederlands: je rebreather
houdt het voor 100% voor gezien) na 15
minuten duiken (je zit dan volgens je
planning
op
je
maximale
decompressietijd).
Je
moet
dan
overschakelen naar Open Circuit. Je
besluit om de afstand van 50 meter tot
40 meter te overbruggen met je trimix
en op 40 meter schakel je over op
EAN32. Voor dit scenario laat je de
decosoftware ook de stops uitrekenen.
Je berekent eveneens de hoeveelheid
mengsels die je mee moet nemen om
de duik te doen. Je neemt hierbij de
Rule of Thirds in acht (dat doet
trouwens de software ook al voor je). Je
print de tabellen twee maal uit, je
plastificeert ze, eentje hang je aan de
handset van je rebreather, de andere
stop je in een pocket van je dry suit. Je
besluit geen bail out scenario door te
rekenen voor het geval dat je na 20
minuten op 50 meter een TLF krijgt.
Je maakt een wrakduik naar een
onbekend wrak. Je bodemtijd is maar
kort en toch wil je het wrak in. Je kent
het wrak niet: je maakt gebruik van een
reel. Want je wilt graag de weg terug
weer vinden. Je decoflessen hangen
nogal in de weg. Je besluit ze bij de
ingang achter te laten. Je maakt ze
goed vast zodat ze er ook nog liggen als
je terugkomt. Je gebruikt twee eerste
trappen en twee tweede trappen. En je
hebt een beschermende constructie om
je kranen heen, zodat je ze niet kapot
stoot.
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De Materialen
Voor de Tek duikers is materiaal
uitermate belangrijk. De Tek duiker
begeeft zich in een omgeving waarin
materiaalstoring fataal kan zijn. De Tek
duiker moet kunnen vertrouwen op zijn
materiaal en moet er goed mee om
kunnen gaan. Materiaal keuze speelt
een grote rol bij het risico management
en planning van een duik. Voor iedere
(technische) duik zal je de afweging
moeten
maken of
je
materiaal
keuze voor
die
betreffende
duik
de
juiste is.
Twee duikers met Advanced
In
dit
Nitrox setje
hoofdstuk
wordt niet aangegeven wat de beste
materiaal configuratie is, maar bij elk
uitrusting stuk wordt verteld met welke
aspecten de Tek duiker te maken krijgt.
Die zal hij dan bij zijn planning in
overweging moeten nemen.
Er zijn wel een aantal algemeen
geaccepteerde normen ten aanzien van
de materiaal configuratie aan te geven:
die hebben te maken met stroomlijnen
en redundantie.
Stroomlijnen
Om maar met de eerste te beginnen:
stroomlijnen.
Je weet al vanaf je eerste duikles dat
het belangrijk is dat je alle apparatuur
die je op een duik meeneemt zo dicht
mogelijk op het lichaam moet dragen:
om de weerstand in het water te
verminderen en om het onderwaterleven
(en je materiaal) niet te beschadigen.
Hier is de Tek duikgemeenschap het
over eens, maar hoe je de verschillende
items
het
best
kunt
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bevestigen… .daarover bestaat verschil
van mening. Per materiaal onderdeel
worden wat suggesties aan de hand
gedaan (met de voor- en nadelen).
Redundantie
Redundantie is een volgend onderwerp
waarbij de Tek duiker een persoonlijke
afweging moet maken. Materiaal kan
kapot gaan. En als datgene kapot gaat
waar je leven van afhangt dan ben je blij
als je nog een reserve bij je hebt. Dat
hangt dus ook weer van het type duik af.
Een lamp kan bijvoorbeeld van
levensbelang zijn als je in een grot zit,
maar minder belangrijk als je een diepe
duik maakt in water met voldoende
lichtinval
en
zicht.
Algemeen
geaccepteerde minimale redundante
vereisten voor de Tek diver zijn: dubbele
fles (of kraan) met twee eerste trappen
en
twee
tweede
trappen. Het
dienen beide
hoogwaardige
automaten te
zijn (ik spreek
bewust
niet
van
een
Twee redundante duikers met
rebreathers
primaire
automaat en
een octopus. De laatste is vaak
bevestigd aan dezelfde eerste trap als
de primaire automaat en is vaak van
een
mindere
kwaliteit).
Dubbel
“drijflichaam”: oftewel een trimvest met
twee luchtzakken (of zoals de Engelsen
zeggen bladders), oftewel een trimvest
met een enkele luchtzak en een
droogpak (waarop je kunt trimmen). Per
materiaal onderdeel wordt vesmeld of
en wanneer redundantie te overwegen
is. Want hoe “redundanter” je bent, hoe
meer problemen je krijgt met je
stroomlijn!
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Het lijkt een open deur (en dat is het
ook), maar het onderhoud van je
materiaal is van wezenlijk belang! Volg
de voorschriften van de leverancier en
ga niet zelf lopen sleutelen aan je
materiaal wanneer je er niet voldoende
kennis van hebt.
Als je een nieuw stuk uitrusting koopt
probeer het eerst uit tijdens een
ontspannen duik. Kijk of het werkt en of
het op de goede plaats of juiste manier
bevestigd is. Kan jer goed bij? En hangt
het geen andere uitrustingsstukken in
de weg?
Deze test geldt voor elk stuk materiaal,
hoe onbeduidend ook. Een nieuwe bril
kan bijvoorbeeld een belangrijke stress
factor zijn , wanneer deze niet goed sluit
of continu beslaat.
Met name voor materiaal geldt: win altijd
advies in voor aanschaf. Vraag iemand
naar zijn ervaringen en trek daaruit je
conclusies. Je zult in de praktijk altijd te
maken krijgen met mis-aankopen (hoe
heb je dat ooit kunnen doen… .). Maar
door ervaring wordt men wijs. Kijk goed
om je heen hoe andere duikers
materiaal
vraagstukken
hebben
opgelost en probeer hiervan te leren.
Eigenwijsheid kan je letterlijk en
figuurlijk duur komen te staan!
Flessen en kranen
Zijn er in alle maten en soorten. Ik
beperk me hier tot de meest gangbare
voor de Tek duiker.
Het materiaal waarvan een fles gemaakt
wordt is staal of aluminium. Er wordt nu
geexperimenteerd
met
kuntstof
(composiet) flessen. De Tek duiker kiest
meestal voor stalen flessen, omdat deze
minder kwetsbaar zijn en minder van
invloed zijn op het drijfvermogen als ze
leegraken. Iedereen die wel eens met
aluminium flessen heeft gedoken weet
uit ervaring dat je bij je safety stop met
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een bijna lege fles moeite hebt om op 5
meter te blijven: je wordt door de lege
fles naar boven getrokken. Alumium
wordt wel vaak als stage bottle gebruikt
(voor je decogas).
De inhoud van de flessen varieert van 2
tot 20 liter (kleiner en groter zijn ze ook
nog te krijgen).
Dubbel sets beginnen vaak bij dubbel 7
liter. In Nederland heb je voor
technische duiken (ruim) voldoende aan
een dubbel 12. De meest gangbare druk
tot waar de flessen gevuld kunnen
worden is 200 bar. 240 bar en 300 bar
komen ook voor. Met name 300 bar
maakt nu een snelle ontwikkeling door.
De voordelen zijn duidelijk: je kan 50%
meer gas meenemen dan in een fles
met een zelfde volume die gevuld wordt
tot 200 bar. Nadelen: je hebt een
aangepaste automaat nodig en niet
ieder vulstation kan vullen tot 300 bar.
De kleinere flessen van 1 a 2 liter
worden gebruikt voor het opblazen van
het droogpak (met Argon). Flessen van
3 – 5 liter worden gebruikt voor
rebreathers en pony bottles. Flessen
met een inhoud van 5 – 10 liter worden
bij het technisch duiken als decogas fles
gebruikt.
Wat je steeds meer ziet binnen het
(Tek) duiken is dat “flessystemen”
flexibel worden opgebouwd. Door
middel van een zogenaamde manifold
(ik weet er geen goed Nederlands
woord voor), wordt het mogelijk flessen
aan elkaar te koppelen en de juiste
kranen er aan vast te kunnen maken. Je
kan op die manier je eigen setje
samenstellen.
Er zijn twee gangbare manieren om je
eerste trap aan te sluiten op je kraan:
met een internationale (INT) aansluiting
of door middel van een Deutsche
Industry Norm (DIN) aansluiting (er is
nog een derde van Draeger, maar die
tref je in de duiksport alleen maar aan
op hun rebreathers). De Tek duiker
geeft de voorkeur aan DIN. Omdat de
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verbinding steviger en korter is: de
verbinding kan beter tegen een stootje
en je kan de zaak netter wegwerken.
Kranen met een zogenaamde trekstang
reserve worden haast niet meer
gebruikt. Ook door het feit dat er een
extra bewegend deel aan zit.
Stroomlijnen van je basis flessen set
(voor het bodemgas) is niet relevant: ze
zitten bijna altijd op je rug. Hoe dichter
ze op je rug liggen, des te stabieler de
configuratie. Alleen voor grot duiken
wordt soms gekozen voor een
sidemount (aan de zijkant gemonteerde
flessen) configuratie, omdat je zo
makkelijker door nauwe gangetjes kunt
zwemmen.
Ook zie je wel eens dat duikers de
flessen monteren met de kranen naar
beneden. Zo kom je er makkelijker bij
als je ze dicht zou moeten draaien. Een
belangrijk nadeel van een dergelijke
opstelling is het feit dat je slangen van je
automaat langer moeten zijn om bij je
mond te komen. Hierdoor wordt de
configuratie een stuk “slordiger”.
Decogas flessen kunnen worden
gehangen aan het trimvest (zie daar) of
aan de primaire flessen. Voor de laatste
oplossing
bestaan
vernuftige
clicksystemen, maar je kunt hier niet te
grote flessen voor gebruiken. De
omvang van je set wordt dan te groot.
Een ander nadeel van het monteren aan
je fles is dat je ze niet makkelijk zelf kunt
afleggen onderwater als je bijvoorbeeld
een noodopstijging moet maken of als je
even een wrak in wilt en je fles op de
tetrugweg weer wilt oppikken.
Je deco fles kan je zoals gezegd ook
aan
je
vest
hangen.
Hiervoor
beschikken de technische vesten over
speciale ringen. Je kunt de fles
horizontaal aan de zijkant hangen,
schuin aan de zijkant hangen of voor je
hangen. Probeer de verschillende opties
uit en kijk welke optie voor jou het
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makkelijkst is. Hou rekening met andere
duikapparatuur die je ook mee wilt
nemen (zodat het spul elkaar niet in de
weg hangt). Zorg ook dat je in balans
bent.
Een bijkomend voordeel van het hangen
van de fles aan je vest is het feit dat je
makkelijker bij de kranen kunt komen en
eventueel een probleem aan de eerste
trap kunt oplossen door onderwater van
automaat te verwisselen (alleen in het
uiterste geval, want het is maar de
vraag of de automaat een dergelijke
ingreep overleeft).
Automaten en manometers
Het belangrijkste van een automaat is
dat ie op de TOD (Target Operating
Depth) van je duik voldoende gas kan
leveren. Hierin kan je je eigen
gasverbruik meenemen (inademing,
trimvest, droogpak) en dat van een
getresste duikmaat die zonder gas is
komen te zitten en graag gebruik maakt
van je reserve automaat… En op diepte
kan dat heel wat zijn! Dus: bespaar
nooit op je automaat. Laat ‘m elk jaar
goed nakijken en reviseren. Neem altijd
een automaat met een gebalanceerde
eerste trap (deze blijft altijd dezelfde
druk leveren, ook al neemt de druk in je
fles af) en neem er eventueel een anitvries kitje bij als je doorduikt in de
winter. Tegenwoordig zijn veel eerste
trappen zodanig gebouwd dat een anti
vries kit niet meer nodig is. Neem ook in
je overweging mee of de automaat O2
clean moet zijn. De automaten voor je
decofles vanaf 40% O2 moeten in ieder
geval O2 clean zijn.
Je sluit op je primaire flessen naast
twee eerste trappen en twee tweede
trappen ook twee manometers aan,
zodanig dat je ze af kunt lezen. Er zijn
ook manometertjes te krijgen zonder
slang, die zo groot zijn als een kwartje.
Handig: nemen weinig plaats in.
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Onhandig: ze zijn slecht af te lezen en
niet erg nauwkeurig. Op je decofles sluit
je maar een enkele eerste trap, een
enkele tweede trap en een manometer
aan. Voor de manometers zijn korte
slangetjes te krijgen, zodat je een
strakkere configuratie kunt opbouwen.
Zorg dat je het mondstuk van de gassen
met de hogere zuurtstofpercentages
kunt afsluiten: je wilt niet dat je buddy
(of jij) per ongeluk EAN80 op 50 mtr
gaat ademen…
(Ikzelf doe een
elastiekje strak om het mondstuk, zodat
ik het met mijn tong zou voelen wanneer
ik de automaat in mijn mond stop.
Daarnaast bevestig ik de automaat
zodanig dat ik er moeite voor moet doen
om hem te pakken).
Tek duikers hebben vaak een lange
slang (long hose) aan hun primaire
automaat zitten. Deze is rond de 2 mtr
lang (langer komt ook voor, maar dan
wordt het weer
moeilijker om de
slang
op
te
bergen). De reden
is het feit dat
wanneer
een
duikmaat gas van
je nodig heeft, je dit
makkelijker kunnen
delen wanneer je
de ruimte krijgen.
Ook als je door een
nauw
gangetje
moet
zwemmen,
stelt een long hose
je in staat om
achter elkaar te zwemmen. Uit welke
automaat adem je dan? Die met de
korte of de lange slang? Duikers die uit
de lange slang ademen (“breathe the
long hose”) doen dat omdat ze denken
dat wanneer een duiker in een niet-gas
situatie in paniek is, als eerste zal
grijpen naar de automaat die in je mond
zit. Jijzelf kan dan de tweede automaat
De Long Hose
volgens Halcyon:
gedragen over de
borst
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pakken. Die hangen Tek duikers vaak
aan een bungie (elastiek) om hun nek,
zodat de automaat altijd dicht bij de plek
zit waar die in een noodgeval naartoe
moet: je mond.
Het trimvest oftewel het Buoyancy
Control Device (BCD)
Voor Tek duikers: altijd backmounted
(dus met het drijflichaam op je rug). Zo
is je voorkant vrij en kan je je armen vrij
bewegen. Het drijfvermogen moet ruim
voldoende zijn om jou en je spullen
weer vanaf grote diepte naar boven te
krijgen.
Hierdoor zijn de luchtzakken best wel
groot. Sommige fabricanten maken de
vesten compacter door elastiek te rijgen
over de luchtzakken heen. Pas wanneer
ze opgeblazen worden nemen ze dan
veel plaats in. Maar: die elastieken
kunnen dus weer overal achter vast
haken (in een wrak bijvoorbeeld) en het
moeilijker maken om het vest (met de
mond) op te blazen.
Het mooiste is wanneer je een trimvest
hebt met twee luchtzakken en twee
inflators (met eigen slangen die ieder
naar een eigen eerste trap gaan). Als je
maar een enkele zak hebt dan kan je je
droogpak als redundant drijflichaam
gebruiken. Het drijflichaam moet
adequaat beschermd worden door een
sterk en soepel materiaal. Hiervoor
wordt een stof gebruikt die denier wordt
genoemd met een nummer erachter.
Hoe hoger het nummer hoe sterker de
stof (bijv. denier 1000).
Je fles wordt bij voorkeur via metalen
banden aan het vest vastgeschroefd (of
met nylon banden vastgezet). Tussen je
rug en het vest zit een backpack/plate.
Deze kan bestaan uit een metalen plaat
(aluminium of RVS) of een soft pack
(lekker zacht in je rug). Het voordeel van
metaal is dat je er gaten in kunt boren

© 2000 Pim van der Horst, PTD (Pims Tek Diving)

om spullen aan te hangen. Ook kan het
in geval van staal ervoor zorgen dat je
minder (of geen) lood mee hoeft te
nemen.
Zorg ervoor dat het vest (back pack en
drijflichaam)
voldoende
bevestigingspunten
heeft
voor
decoflessen, lampen, etc.
Lood
Als je het nog nodig hebt met vier
flessen en een stalen backplate… . Op
twee manieren te dragen: geintegreerd
in je trimvest of aan een riem. Is er in
twee varianten: softlood (zakjes met
loodkorreltjes) en in blokken. Zorg dat je
het lood kunt afwerpen (alhoewel er ook
duikers zijn die zeggen dat het
drijfvermogen van vest en droogpak
altijd ruim voldoende is om boven te
komen en afwerpen dus niet hoeft).
Verdeel het lood goed, zodat je mooi in
evenwicht
bent.
Voordeel
van
geintegreerd lood: je hebt een riem en
een gesp minder bij je. Nadeel: je setje
wordt erg zwaar en is daardoor
moeilijker om te hangen.
Pakken
Er is maar eigenlijk een soort dat in
aanmerking komt voor de serieuze Tek
duiker, namelijk het droogpak. Waarom?
Omdat het koud is op de dieptes waar
hij/zij naartoe gaat, omdat hij/zij vaak
lange deco stops moet maken en omdat
het pak kan functioneren als additioneel
drijflichaam.
Maar:
uitzonderingen
bevestigen de regel. De semi-droog
pakken van vandaag de dag zijn ook
goed in staat je langere tijd warm te
houden. Bijkomend voordeel van een
nat pak: je kan lekker plassen als je
daartoe de behoefte hebt. Bovendien
ben je een stuk beweeglijker. In een
droogpak plassen kan ook, maar zonder
speciale maatregelen kan je hierdoor in
de problemen komen…
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Er zijn drie typen materialen waarvan
een droogpak gemaakt kan worden:
rubber,
trilaminaat
(of
iets
vergelijkbaars) en neopreen.
De meeste Tek duikers hebben een
trilaminaat pak. Alhoewel er steeds
meer zijn die ook met een (crushed)
neopreen pak duiken.
Wat zijn de voordelen van trilaminaat?
Het
pak
heeft
altijd
hetzelfde
drijfvermogen. Het materiaal waarvan
het pak is gemaakt wordt door de
toenemende druk bij een duik niet
samengeperst.
Je
kan
door
verschillende onderpakken aan te
trekken
de
isolerende
werking
veranderen. Trilaminaatpakken zijn licht
van gewicht en vaak oersterk. Maar ze
zitten vaak als een zak om je lichaam.
Hier komt de laatste tijd ook verandering
in: de pakken passen steeds beter.
Het drijf- en isolerend vermogen van
neopreen pakken neemt af naarmate de
diepte (druk) groter wordt. Ook is
neopreen vaak moeilijk om in te
bewegen. Het samengeperste neopreen
(crushed
neopreen)
lost
deze
problemen grotendeels op: het is
sterker, soepeler en minder indrukbaar.
Nog twee voordelen van neopreen
pakken: ze passen vaak beter,
waardoor de lucht beter door het pak
kan stromen en mocht je pak vollopen:
dan heeft het pak van zichzelf nog
isolerende werking (je krijgt het dus
minder gauw koud wanneer je
volgelopen bent en nog een uurtje deco
te gaan hebt… ).
De meeste pakken zijn ook op maat te
krijgen. Ook kan je er op bestelling
zakken en ringen op laten zetten. Heavy
duty uitvoeringen van pakken zijn ook te
krijgen: de laarzen en de seals zijn dan
van betere (zwaardere) kwaliteit. Hou in
de gaten dat je schoenen wel in je
vinnen passen!
Neem een pak met deugdelijke
ventielen (inflator om je pak op te blazen
en een automatisch ontluchtingsventiel).
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Je hebt zogenaamde powerinflators die
veel lucht ineens in je pak kunnen
blazen. Daar ben ik zelf niet zo’n
voorstander van omdat je dan
makkelijker in een ongecontroleerde
opstijging terecht kunt komen. Check de
plaats van je ontluchtingsventiel en ga
na of die voldoende vrij zit wanneer je al
je apparatuur aan hebt. Er zijn
veschillende locaties denkbaar voor een
ontluchtingsventiel.
De
meest
gebruikelijke zijn de linker bovenarm en
de linker onderarm.
Steeds vaker zie je dat Tek duikers
ervoor zorgen dat de aansluiting van de
trimvest inflator en de aansluiting van de
droogpak inflator hetzelfde zijn. Zo kan
je onderwater de slang van je trimvest
op je droogpak zetten, wanneer dat
nodig mocht zijn.
De rits van het pak kan op verschillende
plekken zitten. De meest voorkomende
zijn de rug en schuin over de borst.
Voordeel van de laatste: je kan jezelf
zonder hulp dichtritsen. Ook is het soms
makkelijker om je pak in en uit te
komen.
Vinnen
Ook op het gebied van vinnen staan de
ontwikkelingen
niet
stil.
Allerlei
techniken, vindingen en materialen
worden toegepast om zoveel mogelijk
rendement te halen uit je vinslagen en
daarbij de spieren zo weinig mogelijk te
belasten. Het dierenrijk wordt hierbij
veel nagebootst (eendjes, visjes, etc.).
Maar voor de Tek diver geldt: als de vin
maar past (dus altijd een open hiel voor
de laarzen van een droogpak) en als ze
maar niet uitvallen… Aan nieuwe vinnen
moet je altijd even wennen: dus probeer
ze eerst uit voordat je heavy duiken gaat
maken. Want je wilt geen kramp krijgen
op diepte.
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Brillen
Brillen moeten een goed zicht bieden,
goed sluiten (zeker voor rebreather
duikers!) en een klein volume hebben
(makkelijk leeg te blazen). Voor grot-,
wrak- en volgelaats- masker duikers
geldt: altijd een reserve brilletje mee!

Computers
Er zijn eigenlijk pas zeer recentelijk
computers op de markt gekomen die het
toelaten meerdere gasmengsels te
gebruiken.
Daarvoor
gebruikte de Tek
duiker
divetimers. Dat
zijn apparaatjes
die de duikdiepte
bijhouden en de
duiktijd.
De Abysse Explorere
Decompressie
Trimix Deco Computer
informatie haal je
van tabellen. Je kan standaard tabellen
gebruiken of deze zelf maken met
behulp
van
decompressie
programmatuur. Die print je uit en schrijf
je over op een lijtje. Of je lamineert het
printje.
“Gewone” decompressie duikcomputers
schieten in de stress (lees: error mode),
wanneer je je niet aan de door hen
opgelegde decompressie stops houdt.
Maar dat doe je nu eenmaal niet omdat
je versneld decomprimeert door gebruik
van decompressie gassen.
Voor advanced nitrox duikers zijn er nu
heel betaalbare computers op de markt
die twee tot drie gassen aankunnen.
Daarnaast zijn sommige van die
computers geschikt voor gesloten circuit
rebreathers.
De meest recent ontwikkelde computers
staan bijvoorbeeld toe dat je tien gassen
kunt inprogrammeren samen met je
duikprofiel. Ze zijn geschikt voor
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gesloten circuit rebreathers met een
vaste set point. Sommige computers
laten je zelfs kiezen uit verschillende
decompressie-algorithmes. Nu is men
bezig zuurstofcellen te koppelen aan de
computers die in de ademloop van
gesloten circuit rebreathers opgenomen
kunnen worden.
Ook op het gebied van het weergeven
van duik data worden spectaculaire
stappen gezet. Wat dacht je van een
echte HUD (head up display)? De
gegevens van je computer worden
weergegeven in het glas van je duikbril!
De techniek staat voor niets… .
(trouwens: niet verliezen dat brilletje… ).
Lampen
Het type lamp
dat het meest
wordt gebruikt
door
Tek
duikers is de
zogenaamde
kabbellamp.
Hierbij zijn het
Een verzameling lampen… .
lampje en de
accus
van
elkaar gescheiden en verbonden met
een electriciteitskabel (vandaar de
naam… ..). Het voordeel is duidelijk: het
accugedeelte kan je ergens aan vast
maken.
Bij
lampen
met
een
geintegreerd accupack wordt het geheel
wat groter en heb je dat grote ding in je
hand. Het losse lampje van de
kabellamp kan je ook bevestigen aan je
hand, onderarm of je hoofd. Lekker
makkelijk! Zorg er wel voor dat de
schakelaar van de lamp goed
bereikbaar is. Ik heb zelf een kabellamp
waarvan de schakelaar op de accupack
zit: die kan ik dan niet achter op mijn
flessen monteren.
Zoals je al hebt begrepen gaat de
voorkeur uit naar lampen met accus.
Dat geldt zeker voor je primaire licht.
Back up lampen hebben vaak batterijen.
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Batterijen
zijn
bovendien
betrouwbaarder. Grotduikers nemen
vaak drie/vier lampen mee met
gescheiden energiebronnen natuurlijk!
Omdat je als Tek duiker wat dieper gaat
is het van belang dat de behuizing van
de lamp sterk is. Als de behuizing (zelfs
onzichtbaar) vervormt, dan kunnen er
lekken ontstaan.
Hou bij het configureren van je setje
rekening met het gewicht van de lamp
onderwater. Een lamp die zwaar is
boven water kan onder water best
positief zijn.
Van de ideale lamp heb je onderwater
geen last (zorg dus dat je hem niet hoeft
vast te houden, maar bevestig hem aan
je hand of hoofd) en geeft voldoende
licht: niet teveel en niet te weinig. Teveel
licht kan in water met veel zwevende
deeltjes een muur voor je opwerpen.
Een dimbare lamp is ideaal. Soorten
lampen: gewone gloeilamp, halogeen,
xenon en gasontlading (heel erg duur!).
Scooters
Met name populair bij grotduikers. Je
kunt grote afstanden in korte tijd
afleggen. Zelf heb ik geen ervaring met
scooters, maar ik kan wel een paar tips
geven.
Plan een duik met een scooter zodaning
dat als de scooter op het verste punt
kapot gaat, je toch weer terug kunt
komen (soms wordt er een back up
scooter
door
de
grotduiker
meegenomen).
Test je scooter ook uitgebreid van
tevoren. Met name is het van belang dat
je precies weet hoever je kunt komen
met je scooter, gegeven de capaciteit
van de accus en de uitrusting die je
meesleept, stroming, etc. Je zou op die
capaciteit ook the Rule of Thirds kunnen
toepassen (je wilt de duik beeindigen
met een derde van de capaciteit van je
accus over).
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Messen/cutters
Messen en cutters zijn noodzakelijk
materiaal voor iedere Tekduiker. Van
belang is dat je van tevoren vaststelt
wat het doel is waarvoor je het mes wilt
gebruiken: verdedigen (?), wrikken,
hakken, snijden, … . Het meest wordt
het mes gebruikt om jezelf los te snijden
als je vast komt te zitten. Dat vastzitten
kan gebeuren in allerlei substantie: van
dunne (onzichtbare) nylon visdraad tot
en met nisnetten. Voor de eerste
categorie is een cutter handig. Zorg
ervoor dat je messen/cutters altijd
scherp zijn en dat je ze kunt bereiken
(ook als je vastzit). Het been is een
handige plek voor een groot mes, maar
als je zodaning vastzit dat je niet meer
voorover kunt buigen om je mes te
pakken, dan heb je daar ook weinig aan
(of je moet zo lenig zijn dat je je been
naar je hand kunt bewegen). Vaak wordt
er dan ook een mesje/cutter bevestigd
aan het trimvest. Neem altijd twee
messen mee: je kan er namelijk snel
eentje kwijtraken.
Messen zijn meestal gemaakt van
roestvrij staal (dat overigens wel roest,
maar die roest kan je er vanaf vegen).
Ook zie je nu modernere uitvoeringen
van titanium en keramiek (vlijmscherp
en heel duur). Vergaap je niet op de
uitvoeringen (van Rambo tot en met
NAVY Seals), maar concentreer je op
het nut en het gebruik. En dan kan best
de keuze op een Rambo knive vallen!
Zorg in ieder geval voor een goede
bevestiging.
Reels en ballonnen
Onmisbaar voor de Tekduiker: de reel.
De reel wordt voor twee doeleinden
gebruikt: als kruimeltjes brood in
wrakken en grotten (om de weg weer
terug te vinden) en als stijglijn voor het
houden van je deco stops. In het laatste
geval maak je ook gebruik van een
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zogenaamde deco ballon: je blaast op
het moment dat je aan je opstijging
begint de decoballon vol die aan je reel
zit. Je laat vervolgens het touw vieren.
Daarna rol je je reel op om je opstijging
te maken naar je eerste stop. Daar kan
je dan lekker blijven hangen om na de
stoptijd weer verder te stijgen. Handig
dus zo’n reel met ballon.
Tip: als je een reel koopt met
bijvoorbeeld 50 meter lijn, meet het dan
na. Het is heel lullig als je vanaf 50
meter je boei oplaadt en je komt
erachter dat er maar 45 meter lijn aan
zit en je wordt eventjes de laatste
meters meegenomen waardoor je in een
ongecontroleerde opstijging terecht kunt
komen!
Kleurtjes
Het meeste Tekspul is zwart van kleur.
Vind ikzelf niet zo slim. Ik heb het liefst
alles in het geel: dat is een kleur die je
goed ziet (daarom is de kast van de
Inspiration ook geel). Ook wanneer het
wat dieper wordt. Zo kan je iets wat je
kwijt
bent
geraakt
makkelijker
terugvinden (inclusief duikers… .). Het
zwart “slijt” wel minder snel. Geel is
nogal “besmettelijk”.
Diversen (luiers, ..)
Als Tek duiker kan je je geld aan nog
veel meer handige en leuke dingen
uitgeven. Wat dacht je van een
electrische
verwarming
voor
je
droogpak? Of een soort condoom,
waardoor je in je droogpak kunt
plassen? Of een zakje waaruit je tijdens
je decostop kunt drinken (dan wordt zo’n
condoom weer extra handig… ). Of een
afvoerpijpje uit je droogpak: ook voor
het plassen. Een andere oplossing voor
dit soort problemen is het gebruik van
(incontinentie-)luiers. Tip: laat je blaas
niet met volle snelheid leeglopen. En
probeer het eerst een keertje uit onder
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de douche: zo leer je je eigen kracht en
het opnamevermogen van de luier
kennen!
Andere
handige cq.
onmisbare
zaken:
zuurstof
analyser,
helium
analyser
(pas
Zuurstofmetertje
nieuw),
zuurstoffilter,
volgemaats
maskers,
laserpointers (ook pas nieuw), cameras,
gereedschapskoffers met gereedschap
(voor het slopen van wrakken), netjes
(voor het meeslepen van de buit),
compacte opblaasbare reddingsbootjes,
signaleringsmiddelen
(toeters,
spiegeltjes, vloeistoffen). Volg de Tek
literatuur en wordt lid van een e-group:
zo blijf je op de hoogte van de laatste
ontwikkelingen.

Medische aspecten van het Tek
duiken.
Het is een interessant onderwerp: de
effecten van het duiken op het
menselijke lichaam. Als Tek duiker ga je
dieper op de medische aspecten van
het duiken in, omdat je moet begrijpen
wat er met je lichaam gebeurt als je een
technische duik maakt. Dat maakt het
ook makkelijker voor je om de “strenge”
procedures te volgen en je beter voor te
bereiden op een dergelijke duik.
Ik ga niet diep in op de theorie, maar
geef alleen de hoofdlijnen aan. Wanneer
je een Tek opleiding gaat volgen komen
de details vanzelf aan de orde.
Circulatie systeem
Opstijgsnelheden,
afdaalsnelheden,
decompressiestops,
etc.
hebben
allemaal te maken met eenzelfde
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principe, namelijk het onder druk
inademen van bepaalde gassen (en dat
onder een hogere druk dan aan de
oppervlakte) in relatie tot je circulatie
systeem. Je circulatie systeem bestaat
uit je hart, longen en bloedvaten (aders
en slagaders). Zoals je weet van je
basis duikopleiding adem je lucht in, met
daarin 21% zuurstof. Deze zuurstof is
nodig voor je verbrandingsproces: het
zorgt voor energie om je lichaam aan de
gang te houden (met als belangrijkste
onderdeel de hersenen: die besturen je
hele lichaam). Kortom zonder zuurstof
geen leven! Je circulatie systeem zorgt
ervoor dat de zuurstof op die plekken
komt waar die het hardste nodig is. Via
de inademing komt het in je longen
terecht. En van daaruit via een
ingenieus uitwisselingsproces in je
bloedbaan.
Hierbij
spelen
de
zogenaamde alveolen een belangrijke
rol. Dat zijn een soort blaasjes waar de
feitelijke gasuitwisseling tussen long en
bloed plaatsvindt. Dus wees zuinig op
die dingen! Je hebt er gelukkig een
heleboel, maar ze sneuvelen al bij een
drukverschil van 0,6 bar. Reden om je
opstijgingen heel langzaam te maken.
Het bloed transporteert de zuurstof
middels de rode bloedlichaampjes naar
de verschillende organen, die de
zuurstof gebruiken om te verbranden.
Bij dat verbrandingsproces komen
afvalstoffen
vrij
(onder
andere
koolstofdioxide CO2), die weer aan je
bloedbaan worden afgegeven. Lucht
bestaat niet alleen uit zuurstof, maar
ook uit stikstof. Dat stikstof (N2) wordt
opgenomen in je lichaam, maar daar
gebeurt verder niets mee (inerte
gassen), maar dat N2 moet wel je
lichaam weer verlaten. Dat gebeurt ook
via de uitademing.
Je hart pompt het bloed rond (slagaders
zijn zuurstofrijk: die zorgen voor de
aanvoer en aders zijn zuurstofarm: die
zorgen voor de afvoer).
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Je ziet dat een goed werkend
circulatiesysteem van levensbelang is:
zeker bij duikers! Alles wat een goede
werking van dat systeem in de weg
staat moet voorkomen worden en je
moet de mogelijkheden om de werking
van dat systeem te verbeteren altijd
aangrijpen (bijvoorbeeld sporten en
verantwoord eten). Je longen moeten
het goed doen (niet roken!), je hart moet
goed werken (niet vet eten, roken,
drinken, maar wel veel sporten) en je
bloedbaan
moet niet verstopt zijn
(aderverkalking, koolmonoxide in de
bloedbaan, etc.). Ook zaken als
knellende kleding en uitrusting kunnen
de circulatie verstoren. Koude zorgt ook
voor een vermindering van de
bloedtoevoer.
Decompressieziekte (DCS)
Dit is een specifieke ziekte voor duikers.
Decompressieziekte komt bij anderen
haast niet voor (uitzonderingen zijn
bijvoorbeeld mijnwerkers). Je krijgt
decompressieziekte wanneer het inerte
gas te snel je lichaam verlaat gedurende
de opstijging. Dan ontstaan er belletjes
in je bloed, die van alles kunnen
verstoppen (je bloedvaten in je
hersenen, je hart, etc.). Het is dus iets
dat je altijd moet zien te voorkomen.
Hoe werkt dat nou; hoe komen die
belletjes in je bloed terecht? Heel
simpel: als je opstijgt neemt de
omgevingsdruk af. De druk van het gas
in je lichaam is hoger dan die van de
omgeving. Het gas wil dus uit je lichaam
naar de omgeving met lagere druk. Als
dat te snel gebeurt ontstaan er belletjes
(denk aan een colafles, waarin je de
druk opvoert door het te schudden. Als
je de dop eraf draait spuit de cola in het
rond. Wanneer je het heel voorzichtig
doet, blijft de cola in de fles).
Decompressieziekte komt voor in twee
vormen: DCS1 en DCS2. De tweede is
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erger dan de eerste. DCS1 wordt ook
wel huid DCS genoemd en kenmerkt
zich door een jeukende huid, uitslag,
zwellingen en irritaties. DCS2 is veel
malen ernstiger: hierbij heb je flinke pijn
in je gewrichten, kan je niet goed meer
nadenken en heb je een verlamd gevoel
in je gewrichten. DCS2 openbaart zich
meestal meteen na de duik en zal
steeds erger worden wanneer er niets
aan gedaan wordt. DCS kan tot 36 uur
na de duik nog optreden.
Voor beide vormen van DCS geldt: dien
zo spoedig mogelijk zuivere zuurstof toe
en schakel de hulpdiensten in.
Zoals reeds gezegd: een slechte
circulatie verhoogt de kans op DCS.
Hierinder volgt een opsomming van
zaken die je moet vermijden of die je
juist wel moet doen om DCS te
voorkomen.
Gebruik goede apparatuur (ook goed en
warm pak), verschijn uitgerust aan de
“start”, geen alcohol van tevoren, neem
voldoende vocht tot je, gebruik geen
medicijnen, duik niet als je ziek bent, eet
goed (schijf van vijf), doe aan sport,
geen koffie (caffeine) van tevoren, hou
je aan de tabellen of computer, zorg
voor een goede stijgsnelheid, gebruik
alleen tabellen/software die bewezen
zijn in de praktijk, rond geen dieptes en
tijden verkeerd af, neem geen
gemiddelden, zorg voor een goede
“buoyancy” bij je decostops (gebruik je
boeitje!), doe niet aan skip breathing
(adem constant en ruim).
Maar: zelfs wanneer je je houdt aan
bovenstaande adviezen, dan kan het
nog mis gaan. DCS is geen exacte
wetenschap, maar gebaseerd op
statistiek. Als je pech hebt val je net
buiten de statistieken… Daarvan moet
je je bewust zijn wanneer je besluit
(technisch) te gaan duiken.
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De duikvaardigheid.
Het Tek duiken stelt, zoals je al
vermoedde, extra eisen aan de
duikvaardigheid van de Tek duiker.
De Tek duiker moet een perfect
drijfvermogen hebben (om geen rotzooi
te maken in grotten en wrakken en om
stabiel zijn deco-stops te kunnen
maken). Hou in ieder geval rekening
met de volgende punten.
Vinslagen en
voorstuwingstechnieken
Er zijn verschillende typen vinslagen,
waarvan je de meeste wel kent zonder
dat je je daar bewust van was. Ik
gebruik de Egelse namen.
Modified Flutter: de normale vinslag.
Met je gestrekte been op en neer. Die
gebruik je wanneer je in een normale
omgeving aan het zwemmen bent en je
een normaal tempo wilt aanhouden.
Heel/toe flutter: de aangepaste normale
vinslag. Op en neer, maar dan meer met
je enkels dan met je benen. Die slag
gebruik je wanneer je geen sediment
wilt opwerpen (in wrakken en grotten en
ook boven een “losse” bodem) om het
zicht niet te bederven.
Dolphin: dolfijnslag. Met bede benen
tegelijk vanuit je heupen (“de oudste
beweging van de wereld” makend). Niet
specifiek voor een omgeving. Maar ik
vind hem wel prettig, ook door de vorm
van de vinnen die ik gebruik (Force
Fins). Zo kan je ook eens afwisselen
van slag en andere spieren belasten.
Frog: kikkerslag. Met beide benen van
buiten naar binnen. Je vinnen staan dan
verticaal. Gebruik je boven een
kwetsbare bodem (koraal of zo).
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Heel/toe Frog: aangepaste kikkerslag:
hetzelfde als de frog, maar dan alleen
vanuit de enkels (kleine beweginkjes).
Boven kwetsbaar en bovendien “losse”
bodem.
Een
belangrijke
ander
voortstuwingstechniek is het jezelf voorttrekken
aan een lijn: je armen zijn veel
krachtiger onder water dan je benen.
Doe dit niet met lijnen (reels) in wrakken
en grotten: je zou niet willen dat je ze
per ongeluk kapot trekt waardoor je de
weg terug niet meer vind!

Conditie en voeding
Als Tek duiker sleep je vaak een
karrevracht
aan
materiaal
mee.
Gemiddeld weegt een trimix setje meer
dan 50 kilo! Je moet dus nogal wat in
huis hebben om bijvoorbeeld in Zeeland
de dijk op te klauteren.
Omdat je als Tek duiker vaak in deco
komt, is het van groot belang dat je
algemene circulatie (bloedsomloop en
damehaling) optimaal functioneert. Dit
stelt je lichaam in staat de overtollige
stikstof (het inerte gas waarvan de
partiele druk in je lichaam moet
afnemen voordat je kunt opstijgen)
efficient af te voeren.
Ook krijg je sneller te maken met
stroom,
koude
en
andere
omstandigheden die extra eisen stellen
aan je lichamelijke conditie.
Dus sporten is heel belangrijk voor de
Tek duiker.
Voeding, drinken en medicijnen
Komt nog bij: je bent wat je eet. En wie
wil er nu een frikandel zijn? Eet gezond
(de “schijf van vijf”) en regelmatig (sla je
ontbijt niet over). Daar zal je lichaam je
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meer dan dankbaar voor zijn! En het
maakt
je
beter
bestand
tegen
vervelende
zaken
als
narcose,
zuurstofvergiftiging en decompressieziekte.
Als je gaat duiken moeten je er altijd
voor
zorgen
dat
je
voldoende
“gehydrateerd” bent. Oftewel dat je
voldoende vocht in je lichaam hebt. Dat
betekent dus: veel drinken (het liefts
water of een isotone sportdrank). Geen
koffie of alcohol: dat droogt alleen maar
uit. Alcohol vlak voor of na een duik is
sowieso uit den boze.
Als
je
medicijnen
gebruikt
check dan
altijd bij arts
of
apotheker
of je met
die
Tek duikers tijdens een deco
stop.
medicijnen
mag
duiken. Als die het ook niet weten
informeer dan bij DAN (Divers Alert
Network) of bij een duikmedisch arts.
Trainingsschema’s
Wat heel erg goed is voor de duiker is
zwemmen. Je training zal dan moeten
bestaan uit het handhaven of verbeteren
van je codnitie door het trekken van
baantjes. Ook kan je je duiktechniek en
je uithoudingsvermogen verbeteren door
het doen van spelletjes met een fles en
automaat (bijvoorbeeld het doorgeven
van de automaat tussen 5 personen
onder water).
Rennen of joggen en fietsen dragen ook
veel bij aan een goede lichamelijke
conditie. Probeer minimaal twee maal
per week een training te volgen.
Ikzelf doe aan Taewkondo. Dit is een
Oosterse (verdedigings)sport waarbij
een
goede
ademhaling
en
uihoudingsvermogen van het grootste
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belang zijn (naast een goede trap- en
vuisttechniek).
Mijn week bestaat uit twee maal een
Taekwondotraining, drie maal duiken en
twee maal ’s ochtends een kilometer of
vijf joggen (heel rustig tempo… . Behalve
als het te hard regent of te glad is of als
ik een keer helemaal geen zin heb!).

adem vasthouden en dan weer snel
uitademen). Veel duikers doen dat om
zuinig met de lucht om te springen. Niet
doen!
Zuinig zijn met lucht is niet het doel
waar een Tek duiker naar moet streven.
Geestelijke conditie

Ademhalingstechnieken
Duiken is ademen. Goed ademen
betekent automatisch goed duiken. Voor
nuchtere Nederlanders kan het soms
raar klinken als je het over meditatie,
yoga en zo gaat hebben. Maar zo idioot
is dat helemaal niet wanneer je over
ademhalingstechniek spreekt. Meer dan
de helft van de bewoners van deze
aardkloot zweert bij de een of andere
vorm van meditatie: dat verbetert je
ademhaling. En omdat je ademhaling zo
belangrijk is bij de algemene circulatie
(die weer moet zorgen voor de
verwijdering van stikstof uit je lichaam
bij de opstijging) zou meditatie of yoga
dus goed zijn bij het voorkomen van
decompressieziekte! Ikzelf geloof best
wel in dat Oosterse gedoe, maar dat
komt natuurlijk ook omdat ik al meer dan
17 jaar aan Taekwondo doe. Maar bij
ademhaling gaat het erom dat je dat zo
efficient en volledig mogelijk doet. Je
moet proberen te voorkomen dat er
dode lucht achterblijft in je longen. Dat
kan namelijk zorgen voor een opbouw
van kooldioxide (CO2). En CO2 draagt
weer
bij
tot
decompressieziekte,
zuurstofvergiftiging en narcose.
Je moet zoveel mogelijk de ademhaling
doen met je middenrif, dus vanuit je buik
(buikademhaling). Veel mensen ademen
vanuit hun borstkast. Je in- en
uitademing moeten even groot zijn en
langzaam. Lees maar eens een boekje
over yoga. Daar staan vaak ook
oefeningen in.
Wat je altijd moet voorkomen is skip
breathing (snel inademen en dan lang je
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Je moet niet alleen lichamelijk in orde
zijn, maar ook geestelijk. Je moet met
stress om kunnen gaan en je moet een
vechtergeest
hebben.
Het
komt
regelmatig voor dat verdronken duikers
worden teruggevonden met een half
volle fles en in de zogenaamde
foetushouding: ze hebben het gewoon
opgegeven, terwijl ze nog genoeg lucht
hadden. Zolang er leven is, is er hoop:
geef nooit te snel op!!!
Je moet dus met stress om leren gaan:
leer het borrelende stress gevoel in
jezelf te herkennen en onderdrukken.
Veel technische duikopleidingen hebben
oefeningen waarin het stressniveau
wordt opgevoerd. Niet leuk om te doen,
maar wel heel leerzaam.
Wat ook veel gebeurt is het visualiseren
van een duik. Bij mij helpt het goed: ik
maakt de duik een keertje in gedachten,
los alle mogelijke problemen op en
vervolgens doe ik de duik echt (meestal
gelukkig zonder dat de problemen zich
voordoen).

Oefening baart kunst
Last but not least: je kan alleen
bepaalde duikvaardigheden verwerven
door het in de praktijk te leren. In een
klaslokaal leer je niet duiken: dat doe je
buiten in het water. Ga voor training
naar een erkend opleidingsinstituut.
Deze hebben bepaalde methoden en
technieken om je het technisch duiken
aan te leren. Deze methoden en
technieken zijn na diepgaande research

www.pimstekdiving.nl

28

Tek duiken: een stap verder in de duiksport

tot stand gekomen en hebben zich in de
praktijk bewezen. Wat voor 2de hands
auto’s
geldt,
geldt
ook
voor
duikopleidingen:
“hoedt
U
voor
beunhazerij!”
Eenmaal met je brevet op zak begint het
eigenlijk pas. Als technisch duiker moet
je je vaardigheden op peil houden door
regelmatig te gaan duiken. En dan ook
regelmatig technische duiken te maken.
En met regelmatig duiken bedoel ik
eigenlijk minimaal 25 tot 50 duiken per
jaar (en dan niet tijdens een vakantie in
Hurghada lekker relaxed 25 duiken
maken en vervolgens niets meer… .).
Dus heren / dames Tek duikers: ook in
de winter gaat het duikfeest gewoon
door!

Tek duikscholen
Pims Tek Diving (PTD)
Uiterstegracht 68/68A
2312 TE Leiden
06 25092988
www.pimstekdiving.nl
pimstekdiving@planet.nl

Nederlandse Tek links
www.trimix.nl
www.rebreathers.nl
www.tekdiving.nl
E-mail groups
Tekdiving ( tekdiving@e-groups.com )
TechNL ( techNL@e-groups.com )
Diverscafe (technical) www.diverscafe.nl

Nawoord
Dit is een boekje in ontwikkeling. En
nogmaals: het is geen handleiding om
Tek duiker te worden. Daarvoor moet je
naar de erkende instanties.
Het boekje is ook niet compleet: over
Tek duiken kan je duizenden pagina’s
volschrijven. Ik hoop wel dat het boekje
voor veel duikers de wereld van het Tek
duiken een stukje inzichtelijker en
aantrekkelijker maakt.

Tek shops

Adressen en links

Diversen

Trainingsorganisaties voor Tek
opleidingen

Dan Europe: www.daneurope.org

Tek tijdschriften
Nitrox Diver: clubblad van de IANTD
(www.IANTD.com )
Immersed (www.immersed.com )
Advanced Nitroxl Diver

IANTD Benelux
International Association of Nitrox and
Technical Divers Benelux
Waterlozestraat
Hasselt
www.IANTD.com
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De auteur
Pim van der Horst is in 1985 begonnen
als duiker bij de Tilburgse Studenten
Onder Water Sport Vereniging Falco.
Falco is een vereniging van de
Nederlandse Onderwatersport Bond. Bij
Falco was hij onder andere een tijd
materiaal commissaris en als zodanig
verantwoordelijk voor de aanschaf en
onderhoud van het duikmateriaal.
Na zijn studie
aan
de
Katholieke
Universiteit
Tilburg moest
hij
het
lidmaatschap
beeindigen en
hiermee werd
Pim op de Oosterschelde met
er ook een
zijn Inspiration FCCR
pauze
ingelast in de duikactiviteiten. Later is hij
in het buitenland in aanraking gekomen
met het PADI systeem. Het duiken heeft
hij toen weer intensief opgepakt en heeft
opleidingen gevolgd tot en met Staff
Instructor. In die periode is hij in
aanraking gekomen met Nitrox, semiclosed rebreathers en volgelaats
maskers. Tevens is hij toen een eigen
duikschool gestart: Pims Tek Diving
(PTD). Door dat hij met een volldig
gesloten circuit (Buddy Inspiration) wilde
gaan duiken, is hij in aanraking
gekomen metde IANTD. De stap naar
Technical Nitrox, Normoxic Instructor
en Normoxic Rebreather Instructor van
de IANTD was een logische. Om in zijn
levensonderhoud te kunnen voorzien is
hij werkzaam in het bankwezen. Ook is
hij een fanatiek beoefenaar van de sport
Taekwondo.
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