
GENT | Bij duikschool Koraalduikers in Gent kan je leren duiken. Je moet er even 
voor oefenen. Maar als je kan, doe je onder water de mooiste ontdekkingen. 
Instructeurs Rudi en Paul vertellen aan Kits over hun verslavende hobby.

Hoe leer je dat, diepzeeduiken?
Rudi: Je leert het stap voor stap. Vanaf tien 
jaar kan je bij ons starten. Je oefent eerst in 
het zwembad en dan in een speciale, diepe 
duiktank. Pas daarna duik je buiten, in open 
water. 
Paul: Je moet ook theorie leren, handgeba-
ren bijvoorbeeld. Die heb je nodig omdat je 
onder water niet kan praten. Je geeft ermee 
aan of je koud hebt, of te weinig lucht. 
Rudi: Na vijf duiken en een theorieproef 
krijg je een ster. Je kan meer sterren verdie-
nen. Elke keer wordt de theorie moeilijker. 
Er komt zelfs geneeskunde en fysica bij 
kijken. Je leert dieper duiken, in moeilijkere 
situaties. Je moet ook proeven doen. Iemand 
onder water 100 meter ver slepen, werken 
met een kompas ... Zo kan je tot drie sterren 
krijgen. Daarna kan je instructeur worden. 

Dat klinkt erg moeilijk.
Rudi: Nee hoor, je leert het snel. Sommige 
mensen beginnen al in de lagere school. 
Maar je kan starten op elke leeftijd. Ieder-
een kan bij ons les volgen, of je nu arbeider 
of professor bent. Veel instructeurs hebben 

nooit gestudeerd. En toch slagen ze hier 
voor alle testen. Gewoon omdat ze gebeten 
zijn door het duiken. 
Paul: Je kan ook al mooie duiken doen als je 
één ster hebt. Duiken doe je namelijk altijd 
met twee. Dat heet het ‘buddy-systeem’. 
Twee duikers moeten samen vijf sterren heb-
ben. Iemand met één ster mag dus duiken 
met een instructeur met vier sterren. Je mag 
in elk geval nooit alleen onder water gaan. 
Dat zou gevaarlijk zijn.

Dus duiken is gevaarlijk?
Paul: Nee, absoluut niet. Maar je moet je wel 
aan de afspraken houden. Wij zeggen: ‘Plan 
your dive, dive your plan’ ofwel ‘plan je 
duik, duik je plan’. We weten alles op voor-
hand. Hoe diep het is, hoe koud het is, hoe 
hard de stroming is … 
Rudi: We duiken met computers. Die zitten 
rond onze pols. Ze zeggen hoe lang je al 
onder water zit, en hoe diep. Dan rekenen ze 
uit hoe snel je mag stijgen. Als je te snel naar 
boven gaat, kan je namelijk belletjes in je 
bloed krijgen. Dan kan je verlamd raken. De 
duikersziekte, noemen we dat. Om dat te 

voorkomen, moet je traag naar boven gaan. 
En op bepaalde hoogtes even stoppen. 

Wat was jullie mooiste duik?
Paul: In de Malediven heb ik reusachtige 
manta’s en een walvishaai van zeven meter 
gezien. Maar ook mijn laatste duik in Egyp-
te was speciaal. Daar zwommen we door een 
rif met schildpadden. En er zwom een groep 
dolfijnen naast ons, onder water! Ik duik al 
24 jaar, maar dat zag ik nog nooit eerder. 
Rudi: Als ik die vraag krijg, zeg ik meestal: 
de volgende (lacht). Een unieke ervaring was 
wel een duik naar een ‘modern’ wrak. Dat 
ligt in Egypte en is nog maar 20 jaar geleden 
gezonken. Raar hoor, om daar radio’s en 
rugzakken te zien liggen. Veel Egyptenaren 
willen niet naar die plek duiken.

Instructeur Kristof komt nog even bij ons 
zitten. Hij is een Noordzeeduiker. Dat lijkt 
minder spectaculair dan Egypte en de Male-
diven. Of niet?
Kristof: Wij Noordzeeduikers zijn een spe-
ciaal ras (lacht). De Noordzee is ‘maar’ 35 
tot 45 meter diep. Maar je vindt er oude 
scheepswrakken van de twee wereldoorlo-
gen. Zelfs torpedoboten en duikboten. Er 
bestaan boeken en websites met goede duik-

plekken in elk gebied. Maar in de Noordzee 
kan je nog ontdekkingen doen. Soms krijg ik 
tips van vissers. Als hun net is vastgeraakt, 
weet ik: daar moet ik gaan zoeken. 

Kan je als duiker nog iets anders doen dan 
naar wrakken duiken?
Paul: Ja, ik ben onderwaterfotograaf. Je 
kan ook lessen biologie volgen, om te leren 
over de soorten dieren en planten die onder 
water leven. Je kan technisch duiken, met 
andere soorten gassen in je duikfles. Som-
mige mensen doen aan vrij duiken: duiken 
zonder materiaal. Soms zelfs tot 100 meter 
diep. Ik begrijp zelf ook niet goed hoe dat 
kan (lacht). 
Rudi: Je kan er je beroep van maken. Kristof 
werkt bijvoorbeeld in een duikwinkel. Maar 
alle mensen in onze duikschool zijn vrijwil-
liger. De sfeer hier is echt fantastisch. Voor 
ons is het een hobby, maar wel één die we 
niet meer kunnen missen. 
Meer info over duiklessen bij Koraalduivels 
vind je op: 
http://www.koraalduivels.com/Jeugddui-
ken 
 (Elly Simoens)

Duiken in de diepzee
Interview
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Elke zondag traint de jeugd in het zwembad. (© Koraalduivels)

Rudi en zijn buddy maken zich klaar voor een duik. (© Koraalduivels)


