
Duikactiviteiten 
de dag van de dag van 
vandaag

Duikactiviteiten 
de dag van de dag van 
vandaag







Freediving
Scubadiving
Toevoer van bovenafToevoer van bovenaf
Duikpakken voor één man/ 
duikboten

Toevoer van bovenafToevoer van bovenaf
Duikpakken voor één man/ 



FREEDIVING



SCUBA = SELFCONTAINED
UNDERWATER BREATHING
APPARATUS

ONTAINED
REATHING







GESCHIEDENIS VAN HET  
DUIKEN

GESCHIEDENIS VAN HET  







GASTOEVOER



DUIKPAK



DUIKPAK



DUIKHELM



INDUSTRIEEL DUIKEN
 Duik in een vloeistof. Meestal in water 
 Andere vloeistoffen – modder/vloeibaar cement/
 Risicofactoren: stroming, zichtbaarheid, temperatuur, 

densiteit, viscositeit
 Chemische samenstelling, infectie risico
 Meestal vrij ondiep
 Zee, kanalen, sluizen, rioleringen, opslagtanks en 

koelsystemen, cargo en ballast tanks van schepen, 
steengroeven, meren, zwembaden en aquaria

 Wezenlijk verschil tussen een sportduiker en een 
beroepsduiker

 Sportduiker : uit vrije wil, fun, beperkte groep, fijn water, 
weinig risico

 Beroeps: beroep, werkt toevallig onder water, resultaten, 
team, gevaarlijk

DUIKEN
Duik in een vloeistof. Meestal in water - zoet/zout

modder/vloeibaar cement/oliedrap e.a.
Risicofactoren: stroming, zichtbaarheid, temperatuur, 

Chemische samenstelling, infectie risico

Zee, kanalen, sluizen, rioleringen, opslagtanks en 
koelsystemen, cargo en ballast tanks van schepen, 
steengroeven, meren, zwembaden en aquaria
Wezenlijk verschil tussen een sportduiker en een 

, beperkte groep, fijn water, 

Beroeps: beroep, werkt toevallig onder water, resultaten, 



BEROEPSDUIKEN
COMMERCIEEL

Off shore – Inland
Haz.Mat – Nucleair.

WETENSCHAPPELIJK
MEDIA
MILITAIR
POLITIE
AQUARIUM

& On shore –
Nucleair.



BEROEPSDUIKEN OFF BEROEPSDUIKEN OFF SHORE



BEROEPSDUIKEN ON SHORE
BOUW EN ONDERHOUD
HAVEN, STUWMEREN, KANALEN, BRUGGEN, 
WATERWEGEN, RIOLEN.

BEROEPSDUIKEN ON SHORE
HAVEN, STUWMEREN, KANALEN, BRUGGEN, 





BEROEPSDUIKEN HAZ 
 Onderhoud: sluizen, kranen, pompen en leidingen.
 Nemen van stalen van vervuilde waterlopen.
 Lassen binnenin pijpleidingen en septische tanks.
 Verloren voorwerpen en lijken.

Vloeistoffen. Modder, cement,  Vloeistoffen. Modder, cement, 

 HET GEVAARLIJKSTE
 Rioleringen en sluizen. 
 Ziektes, naalden, glas 

BEROEPSDUIKEN HAZ – MAT
Onderhoud: sluizen, kranen, pompen en leidingen.
Nemen van stalen van vervuilde waterlopen.
Lassen binnenin pijpleidingen en septische tanks.
Verloren voorwerpen en lijken.
Vloeistoffen. Modder, cement, oliedrap, papierpulpVloeistoffen. Modder, cement, oliedrap, papierpulp





BEROEPSDUIKEN 
NUCLEAIR
BEROEPSDUIKEN 





WETENSCHAPPELIJK 
DUIKEN
WETENSCHAPPELIJK 





POLITIE en 
BRANDWEER
Bewijsmateriaal
Gerechterlijk onderzoek, lijken, 
rouwproces…
Inspectie van schepen onder de waterlijnInspectie van schepen onder de waterlijn



MEDIA DUIKEN
 Foto, film, documentaires.



MILITAIR DUIKEN

 OFFENSIEF. Sabotage,infiltratie.
 ONDERHOUD: boot en millitaire installaties,recuperatie

van materiaal (gezonken boten &vliegtuigen, bommen ) 
mijnen vegen.

 RESEARCH. RESEARCH.

installaties,recuperatie
van materiaal (gezonken boten &vliegtuigen, bommen ) 







MILITAIRE RESEARCH

Diep – dieper – diepst. 700m, franse
beademingstoestellen, vloeistoffen in de longen

Decompressie. Tabellen, technieken, gassen
Ontsnappingen en reddingen. Materiaal en Ontsnappingen en reddingen. Materiaal en 
technieken. Duikboten                    

RESEARCH

franse marine –
beademingstoestellen, vloeistoffen in de longen
Decompressie. Tabellen, technieken, gassen
Ontsnappingen en reddingen. Materiaal en Ontsnappingen en reddingen. Materiaal en 
technieken. Duikboten                    





AQUARIUM



Dank voor de aandacht!Dank voor de aandacht!


