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In het kort
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Diep duiken in Nederland en België: 
koud en donker

Hoe communiceer je?
• Een rondje is bijvoorbeeld 

algemeen bekend als OK-
teken.

• Een verticale beweging met 
de lamp betekent dat er iets 
mis is of dat de mededuiker 
aandacht vraagt voor een 
bepaalde situatie.

• De regel is dat de andere 
duiker ook reageert met een 
teken als bevestiging dat hij 
de boodschap ontvangen 
heeft.
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Diep duiken in Nederland en België: 
koud en donker

Hoe kleed je je?
• Een duikpak geeft je een 

goede bescherming tegen kou 
en andere invloeden van 
buitenaf.

• Voor de wateren tussen de 23 
en 27 graden is de keuze van 
5mm dik duikpak juist.

• Een 7mm dik duikpak bestaat 
meestal uit twee delen die 
over elkaar heen gedragen 
worden en is met name 
geschikt voor het duiken in de 
koudere wateren.

Duiker 2-sters-opleiding28/01/2020 4

wateren.



Ademen onder druk: veel om 
rekening mee te houden

Gas Percentage in 
inademlucht Risico
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Even herhalen
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Gas Percentage in 
inademlucht Risico

Zuurstof (O2) 21 Te weinig: bewusteloos, te veel zuurstof 
vergiftiging

Gas Percentage in 
inademlucht Risico

Zuurstof (O2) 21 Te weinig: bewusteloos, te veel zuurstof 
vergiftiging

Stikstof (N2) 78 Stikstofnarcose, Decompressie

Gas Percentage in 
inademlucht Risico

Zuurstof (O2) 21 Te weinig: bewusteloos, te veel zuurstof 
vergiftiging

Stikstof (N2) 78 Stikstofnarcose, Decompressie

Kooldioxide (CO2) < 1 Koolstofdioxide vergiftiging, bevordert 
stikstofnarcose, Invloed ademprikkel



Ventilatie, perfusie en diffusie
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Wat doet stikstof in je lichaam?
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Decompressieziekte

• Welke factoren beïnvloeden dit?
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Redundantie: je duikuitrusting 
voorbereiden op een diepe duik

Wat zie je hier aan 
redundantie (meer 

dan strikt noodzakelijk)?
• Dubbele kraan
• Droogpak en trimvest
• Lampen overdag
• Meerdere helpers
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Je diepe duik plannen
Duiken tussen -20 en -30 meter
Bespreek
• Wat hou je aan als reserve?
• Wat is omkeerdruk? (Hoe berekenen?)
• Hoe bereken je je duikplan? 
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Rekenen aan je duikplan
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Luchtberekening opstijging
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• Berekenen lucht nodig voor de opstijging

Voorbeeld (met een 12 liter fles)
• MDD = 30 meter
• Tijd opstijging = 3’ * Druk op halve diepte = 

2,5 bar * 20 lpm (liter per minuut)
= 150 liter

• + Veiligheidsstop 3’ op -5m:
3’ * 1,5 bar * 20 lpm = 90 liter

• samen = 240 liter met een 12 liter fles = 240 
/ 12 = 20 bar

• De minimale flesdruk is dus 75 bar + 20 
bar = 95 bar
• LTD-controle: manometer = 95 bar dan 

moet je opstijgen

OT

3’

Veiligheidsstop

+ 3’

Pgem

2,5
= 4 + 1

2

1,5

Verbruik

20 lpm
=

150 liter

20 lpm
=

90 liter

Fles 12 liter

240 liter 
/12
=

20 bar

Reserve = 75 bar

Minimale 
flesdruk = 95 bar

- OT = opstijgtijd
- Pgem
= gemiddelde druk
= begindruk + einddruk

2
- lpm = 20



Rekenen aan je duikplan
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-30

15

3’

2,5 bar 1,5 bar

20 20
3’ 2,5 20 150 3’ 1,5 20 90

12,5 

7,5 

95 

148 
165 



Luchtberekening opstijging
(Blz. 125 vereenvoudigd)

• Opstijging:

OT * (P(MDD/2)) * 20 lpm

• Stop:

3’ * 1,5 bar * 20 lpm

OT = opstijgtijd in minuut

P = druk

MDD/2 is halve diepte opstijging

20 is persoonlijk luchtverbruik

3’ = duur stop

1,5 is P op -5 meter.
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Verklaar formules

Vul in voor duik naar 25 meter
Opstijging: 2,5 * (P (25/2)) * 20 = 112,5 liter

Stop: 90 liter (met 15 liter fles)

Vul in voor duik naar 19 meter Opstijging: 1,9 * (P (19/2)) * 20 = 74,1 liter

Stop: 90 liter (met 12 liter fles)

Da’s 6,5 bar 

totaal
Da’s 7,5 bar 

totaal

Dat is 

druk op 

halve 

diepte

28/01/2020 15



Luchtberekening opstijging
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Hoeveel druk (bar) is dat in de volgende flessen?
Opstijging: 2,5’ * 2,25 bar * 20 lpm = 112,5 liter
Stop: 3’ * 1,5 bar * 20 lmp = 90 liter

Opstijging: 1,9’ * 1,95 bar * 20 lpm = 74,1 liter
Stop: 3’ * 1,5 bar * 20 lmp = 90 liter

10 liter 12 liter 2*7 liter 15 liter10 liter 12 liter 2*7 liter 15 liter
20,3 bar 16,9 bar 14,5 bar 13,5 bar
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Diepte 10 liter 12 liter 2*7 liter 15 liter
-25 m 20,3 bar 16,9 bar 14,5 bar 13,5 bar
-19 m 16,4 bar 13,7 bar 11,7 bar 10,9 bar



Minimale flesdruk

• Dieper dan 20 meter, geen reel, 
dus opstijgen bij:

75 + (7,5 + 6) = 89 bar
De omkeerdruk is dan:
1: in fles = 215 bar
2: reserve= 215-89 = 126 bar voor duik
3: helft 126 = 63 bar voor de heenweg
4: dus keren bij 215 – 63 = 152 bar
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Omkeerdruk

Opstijging: 2,5 * 2,25 * 20 = 112,5 liter
Stop: 90 liter (met 15 liter fles)

Stop in 

bar

Reserve 
in bar

Opstijging 
in bar
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Rekenen aan je duikplan
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-25

20

2,5’

2,25 bar 1,5 bar

20 20
2,5 2,25 20 112,5 3’ 1,5 20 90

7,5 

6 

89 

152 
173 

Vul in voor duik 
naar -25 meter
met duikfles 15 liter
met beginflesdruk = 
215 bar, PLV = 20 
l/min



Minimale flesdruk

• Niet dieper dan 20 meter, geen 
reel, dus opstijgen bij:

50 + 20 = 70 bar
De omkeerdruk is dan:
1: in fles = 200 bar
2: reserve= 200-70 = 130 bar voor duik
3: helft 130 = 65 bar voor de heenweg
4: dus keren bij 200 – 65 = 135 bar
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Omkeerdruk
Opstijging: 1,9 * 1,95 * 20 = 74,1 liter
Stop: 90 liter (met 12 liter fles)

Opstijging & 

Stop in barReserve 
in bar
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Rekenen aan je duikplan
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-19

35

12
200 

70 

135 

Vul in voor duik 
naar -19 meter
met duikfles 12 liter 
met beginflesdruk = 
200 bar

Deze duik gaat niet 
dieper dan -20 
meter. Dan is de 
minimale flesdruk 
het equivalent van 
600 liter (=reserve) 
+ lucht nodig voor 
de opstijging = 20 
bar.



LTD Controle

• Plan je duik en duik je 
plan: LTD controle
• Welke 5 elementen?
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• MDD
• MDT
• Route
• Minimale flesdruk
• Omkeerdruk



LTD-controle
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•Maximale duikdiepte (MDD) en maximale duiktijd (MDT)
• Nultijd bepalen volgens NOB-tabel of duikcomputer (strengste 

toepassen)
• Uitzwemtijd (= tot het moment van de omkeerdruk)

•Minimale flesdruk
• = Reserve + lucht nodig voor de opstijging
• Reservedruk

• 75 bar voor duiken dieper dan -20 meter
• Berekenen lucht nodig voor de opstijging

• Tijd opstijging * Druk op halve diepte * persoonlijk luchtverbruik (plv)
• + Veiligheidsstop 3’ op -5m: 3’ * 1,5 bar * plv



Reels & Het gebruik van een 
wrakreel
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• Wat weet je van reels?

Bij een wrakreel:
Omkeerdruk = minimale flesdruk + (2/3 * (begin flesdruk – minimale flesdruk))



Het oplaten van een Delayed
Surface Market Buoy (DSMB)

• Even bespreken wat we eerst 
in het zwembad, en dan 
buiten gaan oefenen. 
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On Top
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