
Raak niet vermist, wordt gevonden

VOORKOM VERMIST RAKEN EN VERGROOT  
DE KANSEN OP GEVONDEN WORDEN

RAAK NIET VERMIST



Vermist raken of achtergelaten worden op zee is 
waarschijnlijk één van de meest beangstigende 
situaties waarin een duiker zich kan bevinden. In 
je eentje aan het oppervlak van de oceaan drijven 
is iets dat je niet aan den lijve wilt ondervinden. 
Gelukkig gebeurt dat niet vaak en met wat kennis en 
voorbereiding kun je de kans op vermist raken tot een 
minimum terug brengen. 

Waarom raken duikers vermist? 

Daar zijn een paar mogelijke redenen voor:
• Ze worden “gewoon” achtergelaten door de duikstaf 

door een gebrek aan procedures

• Oppervlaktestromingen kunnen het onmogelijk maken 
naar de kust of naar een onbemande boot terug te keren 
en de duikers drijven af

• Te veel lood of een slechte fysieke conditie kunnen het 
onmogelijk maken terug te zwemmen naar het punt van 
vertrek / boot zelfs als maar er kleine golven zijn of een 
geringe stroming staat

• Te ver van de boot / kust boven komen vanwege 
onderwater stromingen en/of slechte (navigatie) 
vaardigheden

• Noodgevallen zoals materiaalproblemen of zelfs “zonder 
lucht” situaties kunnen sneller dan verwacht een eind 

INTRODUCTIE

Vermist raken

maken aan een duik. De duikstaf aan het oppervlak 
verwachten wellicht geen duikers die op dat moment 
aan het oppervlak komen

• Technische problemen kunnen het moeilijk maken voor 
de schipper om de duiker te volgen

• Aan het oppervlak worden ze niet door de 
bootbemanning opgemerkt vanwege de 
weersomstandigheden: donker (nachtduiken), regen en 
hoge golven



Denk eraan dat jij misschien de boot of de kust kan 
zien, maar dat jouw vrienden of de duikstaf jou niet 
kunnen zien. De reden is heel simpel: jij bent maar een 
kleine stip aan het oppervlak van de zee! Wat er boven 
water uitsteekt zijn je hoofd en schouders. Wat je dus 
moet doen is je zichtbaarheid vergroten en je uitrusting 
gebruiken om de aandacht te trekken.

PREVENTIE

Ik ben 
achtergelaten…

wat nu?

Visueel

VEILIGHEIDSMATERIALEN

GEKLEURDE /REFLECTERENDE DUIKUITRUSTING
Studies hebben aangetoond dat fluorescerend groen 
(groen-geel) en fluorescerend oranje de best zichtbare 
kleuren zijn. Deze kleuren kunnen daarom, net als helder 
geel, groen en oranje je zichtbaarheid en veiligheid 
vergroten. Hoe groter het contrast tussen jou en het 
wateroppervlak, hoe gemakkelijker het wordt om gezien 
te worden. Het gebruik van (SOLAS) reflectoren kan de 
zichtbaarheid ook vergroten en sommige fabrikanten 
hebben al reflecterende strepen aangebracht op de 
trimjackets, duikkappen of duikpakken.

OPPERVLAK MARKEER BOEI (DUIKBOEI)
Het gebruik van een markeerboei is niet alleen om aan 
boten te laten zien dat je aan het duiken bent, maar 
is ook een manier waarop de bemanning je aan het 
oppervlak kan volgen. De beperking ervan is echter 
de maat. Hij steekt gewoon niet voldoende boven het 
oppervlak uit om over een grotere afstand zichtbaar te 
kunnen zijn.

DECOBOEI
Een decoboei wordt het meest tijdens veiligheidsstops 
gebruikt om de positie van de duiker te laten zien. Deze 
worden op diepte of aan het oppervlak opgeblazen 
en steken veel verder boven het water uit dat de 
standaard markeerboei. Ze hebben gewoonlijk ook 
helderder kleuren en bij sommige zijn er reflectoren 
aangebracht en kunnen ze de mogelijkheid hebben 
een stroboscooplampje, breaklight of een gelijksoortig 
lampje aan te bevestigen. Enkele modellen hebben zelfs 
een kleine ingesloten veiligheidskit met bijvoorbeeld een 
fluitje, breaklight of signaalspiegeltje.



SIGNAALSPIEGEL
Dit is een kleine spiegeltje dat gebruikt wordt om het zonlicht 
te weerkaatsen en de aandacht te trekken van mensen op een 
boot, aan de wal of zelfs in een vliegtuig of helikopter.

DUIKLAMPEN, STROBOSCOOPLAMPEN EN 
KNIPPERLICHTEN
Deze materialen zijn ’s nachts heel nuttig en kunnen aan het 
oppervlak gebruikt worden om de positie van de duiker te tonen.

RESCUE STREAMER
Dit voortdurend zichtbare oppervlaktesignaleringsmiddel is 
vooral nuttig als er zoekoperaties vanuit de lucht worden 
uitgevoerd. De Streamer vergroot de afmeting van de duiker 
dankzij de lange, brede, helder oranje, dicht geweven 
polyethyleen folie. Vanuit de lucht kan hij tot op een afstand 
van 2 km nog gezien worden. De Rescue Streamer is in 
verschillende maten verkrijgbaar en voor grotere zichtbaarheid 
hebben sommige versies SOLAS reflectoren en chemische 
lampjes waardoor ze ook ’s nachts bruikbaar zijn.

FLUIT
Een fluit kan het geluid over een langere afstand dragen dan 
de menselijke stem (zelfs als er geroepen wordt) en geeft meer 
mogelijkheid gehoord te worden. Een fluit zonder balletje is 
aangeraden omdat die veel harder klinkt. 

DIVE ALERT® (LUCHTHOORN)
Dit type akoestisch apparaat maakt meer geluid dan een fluit, 
maar het heeft de lucht uit een duikfles nodig om te kunnen 
werken. Er zijn verschillende types luchthoorns te koop en ze 
moeten aangebracht worden tussen de inflatorslang en de 
inflator van een trimjacket.

VEILIGHEIDSMATERIALEN

Akoestisch
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Visuele en elektronische hulpmiddelen 
maken het SAR teams mogelijk vermiste 
duikers makkelijker terug te vinden



VHF RADIO - SATELLIETTELEFOON
Marine VHF radio’s worden gebruikt voor standaard 
communicatie tussen boten, maar gewoonlijk heb je een VHF 
radiolicentie nodig om hem te gebruiken.

Normale VHF radio’s zonder speciale behuizing zijn niet geschikt 
om mee te duiken. Alleen de Nautilus Lifeline™ heeft een 
speciale druk- en waterbestendige behuizing en heeft bovendien 
een noodknop om je coördinaten naar andere boten te sturen. 
Het is duidelijk dat de counterpart ook een radio moet hebben 
en, net als bij alle radiofrequenties, is er een beperking qua 
afstand. Nadeel van dit apparaat: het heeft een MMSI nummer 
nodig, wat in veel landen alleen aan schepen verstrekt wordt.

Een andere optie is het gebruik van een satelliettelefoon, maar 
je moet er een onderwaterhuis voor hebben. Je kunt praktisch 
iedereen ter wereld ermee bellen en satelliettechnologie maakt het 
mogelijke om ongeveer de positie van de gebruiker te bepalen.

ENOS
Het ENOS®-Systeem werkt zelfstandig en is niet afhankelijk 
van de hulp van andere reddingsinstellingen en –diensten. Hij 
bestaat uit een ontvanger (aan boord van de duikboot) en één 
of meer zenders (die de duikers bij zich hebben).

VEILIGHEIDSMATERIALEN

Elektronisch

Indien nodig moet de ENOS®-Transmitter door de duiker 
aangezet worden. De duikers positie (GPS) wordt via een 
licentievrije radiofrequentie naar de ontvanger gezonden. De 
positie van de ENOS®-Transmitter, zijn afstand en richting ten 
opzichte van de ontvanger worden op het scherm van de 
ontvanger getoond.

PERSOONLIJKE LOCATIE BAKEN (PLB)
Een PLB waarschuwt zoek- en reddingsdiensten door het 
uitzenden van een gecodeerde boodschap (406 MHz) via het 
COSPAS-SARSAT wereldwijde satelliet systeem naar het dichtst 
bijzijnde reddingscoördinatiecentrum.

Als de PLB ook een ingebouwde GPS heeft, biedt het de 
reddingsdiensten de mogelijkheid om een duiker te lokaliseren 
tot op +/- 60 meter nauwkeurig. Zodra ze in het gebied zijn 
kunnen de reddingsdiensten dan de exacte locatie van de 
duikers vinden door gebruik te maken van de ingebouwde 
121.5Mhz zender. PLB’s vereisen geen abonnement, maar 
ze moeten wel op naam van een persoon geregistreerd zijn. 
De meeste PLB’s echter zijn gewoonlijk niet ontworpen om 
mee te duiken en slechts enkele fabrikanten leveren een 
onderwaterhuis of hebben water-/drukbestendige PLB’s.
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RAAK NIET VERMIST, WORDT GEVONDEN

Deze veiligheidscampagne introduceert een paar 
veiligheidsmaterialen die de kans op vermist 
raken reduceren. Hoewel het aan te raden is 
om minstens één visueel en één akoestisch 
duikveiligheidsapparaat mee te nemen, is 
het aantal en de soort materialen die je op 
een duik wil meenemen, om de kansen op 
vermist worden te verminderen, afhankelijk van 
de investering die je bereid bent te doen en 
de duikomgeving waarin je duikt. Ofschoon 
bepaalde duikveiligheidsmaterialen de kans 
op gevonden te worden dramatisch vergroten, 
kunnen de kosten ervan behoorlijk oplopen. 
Andere apparaten kosten minder, maar hebben 
hun beperkingen. Welk van deze apparaten 
neem jij op je volgend duik mee?

Ontdek meer over deze en andere  
DAN Europe veiligheidscampagnes op
www.daneurope.org

Een DAN Europe 
veiligheidscampagne

Een DAN Europe 
veiligheidscampagne

Volg de campagne op Facebook en Twitter:
#dontgetlost #divingsafety

De veiligheidscampagnes zijn 
gefinancierd door de DAN 
lidmaatschapsbijdrages. Met dank aan 
alle leden voor hun waardevolle steun!



D
e

si
g

n
e

d
 b

y 
B

R
N

D
W

G
N

.C
O

M
N

L
D

mail@daneurope.org
www.daneurope.org 


