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Voorwoord 

 

Vinzwemmen! Iedereen die wel eens in de (sub)tropen op vakantie is geweest heeft ook wel 

gesnorkeld. En zo kent ook iedere sportduiker de basis van het vinzwemmen: met (mono)vinnen 

door het water bewegen. Het is ook een sport: de uitdaging is om je eigen tijden te verbeteren of 

sneller te zijn dan de zwemmer naast je. En ten slotte is er internationaal een heel groot 

deelnemersveld van vinzwemmers. 

Het vinzwemmen kan ook geheel onderwater beoefend worden, waarbij de band met het 

sportduiken nog sterker blijkt. Bij afstanden vanaf 100 meter dient de vinzwemmer 

persluchtapparatuur te gebruiken. 

Het doel van deze module is om de vinzwemmer en de trainer de handvatten te geven om op een 

veilige en verantwoorde wijze het vinzwemmen met perslucht te beoefenen. De module bestaat uit 

een theoretische instructie en een praktijkdeel. Puttend uit het beschikbare lesmateriaal van de NOB 

en de praktijkervaring van dhr. Milo Grosz, dhr. Rob Fokkinga en dhr. Peter Blanker, worden de 

volgende onderwerpen behandeld:  

 Materiaal (persluchtfles en ademautomaat, zuurstofkoffer); 

 Techniek (starten, zwemmen en keren met de persluchtfles); 

 EHBDO (mogelijke ongevallen, hoe ze te voorkomen en hoe te behandelen); 

 Aandachtspunten voor de trainer en de juryleden; 

 Tips en aanwijzingen. 

Na afloop van de instructie kan de vinzwemmer een test worden afgenomen, waarna een certificaat 

uitgereikt kan worden. Door het behalen van dit certificaat wordt aangenomen dat de vinzwemmer 

zich bewust is van de risico’s en beperkingen bij het vinzwemmen met perslucht en op een veilige 

wijze deze tak van sport kan uitoefenen. 

 

Commissie Vinzwemmen 

1 augustus 2015 

  



 

 2 

Inhoudsopgave 
Inhoudsopgave ........................................................................................................................................ 2 

Aanleiding ................................................................................................................................................ 3 

Documenthistorie ............................................................................................................................ 3 

1 Leeswijzer ........................................................................................................................................ 4 

1.1 Vinzwemmen ........................................................................................................................... 4 

1.2 Module VZmPL ........................................................................................................................ 4 

1.3 Literatuur en links .................................................................................................................... 5 

2 Materiaal ......................................................................................................................................... 6 

2.1 Inleiding ................................................................................................................................... 6 

2.2 Persluchtfles ............................................................................................................................ 6 

2.3 Ademautomaat ........................................................................................................................ 8 

2.4 Drukmeters .............................................................................................................................. 8 

2.5 Duikmasker of chloorbril? ....................................................................................................... 9 

2.6 Verdiepingsstof duikfles, automaat en onderhoud ................................................................ 9 

2.7 Zuurstofkoffer........................................................................................................................ 10 

3 Techniek ........................................................................................................................................ 12 

3.1 Inleiding ................................................................................................................................. 12 

3.2 Materiaal aansluiten.............................................................................................................. 12 

3.3 Starten ................................................................................................................................... 12 

3.4 Zwemmen met perslucht ...................................................................................................... 13 

3.5 Klaren van de oren ................................................................................................................ 14 

3.6 Veiligheid ............................................................................................................................... 14 

4 EHB(D)O: Eerste Hulp Bij (Duik ) Ongevallen ................................................................................. 15 

4.1 Inleiding ................................................................................................................................. 15 

4.2 Barotrauma’s ......................................................................................................................... 15 

4.3 Ongevallen ............................................................................................................................. 15 

4.4 Verontreinigde lucht ............................................................................................................. 15 

5 Overige zaken ................................................................................................................................ 17 

5.1 Aanwijzingen voor docent, trainers en juryleden ................................................................. 17 

5.2 Tips uit de praktijk ................................................................................................................. 17 

5.3 Certificaat en verzekeringsaspecten ..................................................................................... 18 

  



 

 3 

Aanleiding 
 

De sport Vinzwemmen is een onderdeel van het sportduiken. Samen met het onderwaterhockey is 

het een competitieve vorm van het sporten in en onder water, waarbij (mono)vinnen worden 

gebruikt. Vinzwemmen kan gezien worden als een uitbreiding op enerzijds het wedstrijdzwemmen 

en anderzijds het snorkelen. Het doel is om zo snel mogelijk een bepaalde afstand af te leggen, 

waarbij gekozen kan worden of dit aan de oppervlakte gedaan wordt (de discipline Met Vinnen) of 

onder water (de discipline Afstand Duiken). Het vinzwemmen met perslucht kan gezien worden als 

de ultieme verbinding tussen wedstrijdzwemmen en sportduiken. Vanaf 100 meter onder water 

zwemmen is gebruik van perslucht apparatuur verplicht. 

Hoewel het vinzwemmen al jaren vast onderdeel is binnen de Nederlandse Onderwatersport Bond, 

en daarmee ook regulier onder bijvoorbeeld de verzekeringsdekking van de NOB valt, vinden we als 

Commissie Vinzwemmen dat we meer moeten doen om de onderwatersporters zo goed mogelijk te 

instrueren. Daarom hebben we deze module ontwikkeld.  

Commissie Vinzwemmen 

Inge van Scherpenseel (voorzitter), 

Peter Blanker (commissielid, NOB 2* Instructeur en consulent), 

Dick Kuin (commissielid). 

In samenwerking met  

Arjen de Vries (directeur bondsbureau NOB) 

Rob Fokkinga (PL vinzwemmer met ruime ervaring en PADI instructeur) 

Milo Grosz (PL vinzwemmer met ruime ervaring) 

Paul Lemmers (trainer bij OWT Pontos en NOB 1* Instructeur) 

Angelo Eikmans (2* NOB instructeur DOV Botlek, Spijkenisse) 

Documenthistorie 

Versie Datum Opmerking / reden wijziging 

0.1 10 feb. 2014 Ruwe opzet. 

0.2 Juli 2014 Interne review door Commissie Vinzwemmen, trainers en  
instructeurs DOV Botlek 

0.3  juli 2014 Verspreid naar Commissie Vinzwemmen (VinCie) en Bondsbureau 
(Arjen de Vries en Riana Wassing). 
Concept en inhoud besproken met Commissie Vinzwemmen. 

0.4 Sep. 2014 Commentaar verwerkt.  
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1 Leeswijzer 
 

De module Vinzwemmen met Perslucht (VZmPL) bestaat uit een aantal onderwerpen:  

 Materiaal (persluchtfles en ademautomaat, zuurstofkoffer); 

 Techniek (starten, zwemmen en keren met de persluchtfles); 

 EHBDO (mogelijke ongevallen, hoe ze te voorkomen en hoe te behandelen); 

 Aandachtspunten voor de trainer en de juryleden; 

 Tips en aanwijzingen. 

Na afloop van de instructie kan de vinzwemmer een test worden afgenomen, waarna een certificaat 

uitgereikt kan worden. Door het behalen van dit certificaat wordt aangenomen dat de vinzwemmer 

zich bewust is van de risico’s en beperkingen bij het vinzwemmen met perslucht en op een veilige 

wijze deze tak van sport kan uitoefenen. 

In de volgende hoofdstukken wordt elk onderwerp nader besproken. De resterende paragraven in dit 

hoofdstuk gaan over het vinzwemmen in het algemeen, de samenhang in het gehele pakket, de 

plaats van deze module daarin en aanwijzingen voor de gebruiker van deze module. 

1.1 Vinzwemmen 
De NOB en de Commissie Vinzwemmen hebben in de afgelopen jaren gewerkt 

aan diverse producten betreffende het vinzwemmen. 

Onze missie en visie luidt als volgt:  

Het vinzwemmen is volwaardig ingebed in de NOB-activiteiten.  

Zowel zwemmers als sportduikers binnen en buiten de NOB kennen het begrip  

vinzwemmen, de competitie loopt goed en internationaal vaardigt Nederland  

ieder jaar een aantal topzwemmers af die goed mee kunnen draaien in de top 50 

 van Europa. De Commissie Vinzwemmen is goed bezet, benaderbaar en proactief.  

De benodigde middelen staan niet ter discussie.  

Om dit te verwezenlijken dient het aantal vinzwemmers en onze bekendheid  

flink groter te worden. Dit hopen we onder anderen te bereiken door onze website 

www.vinzwemmen.nl en is er een USB-stick beschikbaar met diverse informatie.  

1.2 Module VZmPL 
Deze module is bedoeld om reeds ervaren (vin)zwemmers op een veilige en verantwoorde manier 

kennis te laten nemen van de techniek, materialen en gebruik bij het vinzwemmen met perslucht. De 

auteurs raden aan om de instructie te (laten) verzorgen door een gebrevetteerde duikinstructeur in 

combinatie met een vinzwemtrainer. Deze module is nadrukkelijk geen onderdeel van een 

duikopleiding noch kan deze de opleiding vervangen. Verder geldt dat na het volgen van deze 

module er een basis begripsniveau is bij de cursist. Om het vinzwemmen met perslucht goed onder 

de knie te krijgen is het vooral van belang om veel te oefenen. 

Op internet en via de NOB zijn (instructie)filmpjes verkrijgbaar die de technieken van het 

vinzwemmen goed in beeld brengen. 

http://www.vinzwemmen.nl/
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1.3 Literatuur en links 

 

www.vinzwemmen.nl De site van het vinzwemmen in Nederland. 

www.onderwatersport.org De site van de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB), waar het 

de onderwatersporten onder vallen.  

NOB cursusboek 1* opleiding Bron van de diverse teksten in deze module, die –met enige 

aanpassing- de leerling voorbereiden op het gebruik van perslucht. 

NOB cursusboek Redden Bron van de diverse teksten in deze module, die –met enige 

aanpassing- de leerling voorbereiden op het herkennen en 

voorkomen van perslucht-gerelateerde ongevallen. 

 

  

http://www.vinzwemmen.nl/
http://www.onderwatersport.org/
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2 Materiaal 

2.1 Inleiding 
Vinzwemmen met perslucht vergt uiteraard extra materiaal. Naast het gebruik van de monovin, heeft 

de zwemmer ook nog een voorraad (samengeperste) lucht bij zich en een zogenaamde automaat die 

de zwemmer in staat stelt om die lucht ook in te ademen. Uiteraard wordt de snorkel niet gebruikt 

bij VZmPL. Sommige persluchtzwemmers gebruiken graag een duikmasker in plaats van een 

chloorbrilletje. Hieronder worden de verschillende materialen beschreven. 

 

2.2 Persluchtfles 
Om onder water te kunnen blijven, moet de vinzwemmer een voorraad lucht meenemen. Deze lucht 

wordt samengeperst in een duikfles. Flessen worden gemaakt van staal, aluminium of kunststof. In 

Nederland worden voornamelijk stalen flessen gebruikt. Die zijn zwaar, sterk en betrouwbaar. In het 

buitenland worden vaak aluminium flessen gebruikt. Die zijn lichter en groter, maar ook 

kwetsbaarder. Tegenwoordig worden er ook flessen van kunststof gebruikt, van zogenaamd 

composietmateriaal. Die zijn licht, erg sterk en duur. 

De reden dat de lucht samengeperst wordt, is dat er dan een grotere luchtvoorraad meegenomen 

kan worden. We rekenen daartoe in “barliters”: druk x volume. 
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Aan de oppervlakte ademen we 1 bar in en per ademteug (in rust) gebruiken we zo’n 0,5 liter. 

Zouden we nu de fles met normale druk vullen, dan heb je dus voor 100 ademteugen een 50 liter fles 

nodig. Vul je de fles met lucht van 10 bar dan bereik je dus met een 5 liter fles hetzelfde. Duikflessen 

worden tot 200 bar gevuld. 

Omdat de flessen gebruikt worden voor samengeperste lucht en onder grote druk staan (zo’n 200 
bar), is het van groot belang dat er geen beschadigingen (zwakke plekken) in het materiaal zitten. Je 
moet er niet aan denken wat er gebeurt als zo’n fles uit elkaar klapt. Alle flessen moeten daarom 
optisch gecontroleerd worden op roest en gekeurd worden. Alleen flessen die door een Europees 
erkende instelling zijn goedgekeurd, mogen gebruikt en gevuld worden. In Nederland is het 
Stoomwezen (sinds 1994 onderdeel van Lloyd’s Register)  verantwoordelijk voor de keuring van 
persluchtflessen. Flessen zijn er in vele soorten en maten. 
 

Anders dan bij het sportduiken, wordt bij het vinzwemmen in het algemeen kleinere persluchtflessen 

gebruikt: 0,5 tot 3 liter. Deze worden los in de hand gehouden, met de kraan naar het hoofd gericht 

en met gestrekte armen. Een ander groot verschil met het sportduiken is dat we hier geen flesvoet 

gebruiken en dat de fles nagenoeg leeg geademd wordt. 

Dat zijn ook direct de twee meest belangrijke redenen om binnen het vinzwemmen een 

keuringstermijn te hanteren van twee jaar in plaats van de vijf jaar die bij het sportduiken in 

Nederland gebruikelijk is. De twee jaar is ook in lijn met de CMAS reglementen voor het vinzwemmen 

en voorkomt ook problemen bij deelname aan wedstrijden buiten Nederland.  
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2.3 Ademautomaat 

Hierboven schreven we dat er 200 keer zoveel lucht in 
een persluchtfles kan worden gepompt dan er ‘vanzelf’ 
ingaat. Je kunt je wel voorstellen met hoeveel kracht 
de lucht uit de fles zal ontsnappen als je de kraan 
openzet. Om die samengeperste lucht toch goed te 
kunnen gebruiken, heb je een apparaat nodig dat de 
druk verlaagt tot een adembaar niveau: de 
ademautomaat. Een moderne automaat brengt de 
druk van de lucht uit de fles in twee stappen terug tot 
het gewenste niveau. Je kunt daarom twee delen 
onderscheiden: de eerste trap en de tweede trap.  

De eerste trap is het deel dat op de kraan wordt 
geschroefd, de tweede trap steek je in je mond. Als 
de kraan wordt opengedraaid, wordt de druk in de 
eerste trap teruggebracht tot 8 a 10 bar. Dit 
verschilt per merk. Als je vervolgens inademt, 
brengt de tweede trap de druk van de aangevoerde 
lucht terug tot precies hetzelfde niveau als de 
omgeving waarin je je bevindt. Zolang je niet 
onderwater bent, is dat 1 bar. Ga je onder water 
dan komt er voor elke 10 meter diepte één bar bij. 
Vinzwemmers met perslucht ademen in de regel 
dus 1,1 tot 1,2 bar lucht omdat ze 1 tot 2 meter 
onder het wateroppervlakte zwemmen. 
 
Alle moderne automaten voldoen aan minimale 
eisen van veiligheid. Sinds 1993 mogen in de Europese Unie geen automaten verkocht worden die 
niet aan de Europese Norm EN 250 voldoen. Deze automaten zijn herkenbaar aan het CE-vignet. 

2.4 Drukmeters 
Om de voorraad lucht te bepalen, meten we de druk in de fles. Een volle fles is gevuld tot ongeveer 

200 bar en door uit de fles te ademen, zal de luchtdruk teruglopen. Een sportduiker wordt 

aangeleerd om bij een restdruk van 50 bar de duik te beëindigen, maar een vinzwemmer wil alle 

lucht natuurlijk gebruiken en liefst zo min mogelijk overhouden. Lucht heeft namelijk wel degelijk 

ook een gewicht. Duizend liter lucht weegt 1,2 kilogram. Als we kijken naar een volle 3 liter 

persluchtfles dan zit daar dus 200 bar x 3 liter x 1,2 / 1.000 kilogram = 0,72 kilogram lucht in. 

Sommige vinzwemmers vullen hun duikfles dan ook niet altijd tot 200 bar, aangezien het teveel aan 

lucht extra inspanning kost wat de prestatie negatief kan beïnvloeden. Uiteindelijk wordt de restdruk 

1 bar of minder.  

De druk in de fles wordt gemeten met een drukmeter of manometer. Een sportduiker heeft deze 

altijd aan de fles gemonteerd zitten, net zoals de ademautomaat. Maar voor een vinzwemmer is dit 

ook alleen maar extra ballast. De druk zal dan ook vooraf gemeten moeten worden met een losse 

manometer. 
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2.5 Duikmasker of chloorbril? 
Vinzwemmers gebruiken vaak een chloorbrilletje. Dit kan ook prima gebruikt worden bij het 

zwemmen met perslucht. Hoewel de druk op de ogen iets hoger is dan bij het zwemmen aan de 

oppervlakte, zal dit niet vaak als een probleem ervaren worden. Een alternatief is een duikmasker, 

dat de neus en de ogen omsluit. Het voordeel is dat deze bril het zicht verruimt en dat geen aparte 

neusklem nodig is. Ook het zwemmen met lenzen in is makkelijker. Dit masker mag in geen geval van 

glas gemaakt zijn, in verband met mogelijk versplinteren en letsel. Gebruik overigens wel aan masker 

dat geschikt is voor vinzwemmen en starten vanaf een startblok en niet een standaard duikmasker. 

2.6 Verdiepingsstof duikfles, automaat en onderhoud 
En hoeveel zuurstof zit er nou in zo’n fles? Een standaardvraag van niet-duikers en lastig te 

beantwoorden. In de eerste plaats zit er geen pure zuurstof in de fles, maar gewoon lucht. Lucht 

bestaat slechts voor een vijfde deel uit zuurstof, de rest is stikstof met nog een heel klein beetje 

andere gassen. Deze lucht komt gewoon uit ‘de lucht’, is gefilterd en samengedrukt door een 

compressor voordat het in de fles is geperst. Door de filtering en droging is de lucht gezuiverd van 

stof en waterdamp. De lucht in je fles is dus schoon en erg droog. Dat kun je goed merken aan een 

droge mond na een tijdje deze lucht te hebben ingeademd. Als de waterdamp die normaal in de 

lucht zit ook in de fles zou komen, zou deze door de druk in water veranderen en zou er bij elke 

nieuwe vulling telkens een beetje water in de fles komen. Dat kan corrosie (roestvorming) in de fles 

veroorzaken. Bovendien zou het de werking van je ademautomaat ernstig kunnen verstoren en dat is 

zeker niet de bedoeling. 

Een automaat is geen ingewikkeld ding. Als je er niet al te nonchalant mee omspringt, is er niet veel 

dat er mis mee kan gaan. Zolang je je automaat maar na elk gebruik goed met schoon water afspoelt. 

Ook is het raadzaam om de automaat elk jaar door een door het merk erkende vakman een 

servicebeurt laat geven. Bij die beurt worden alle onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, zoals 0-

ringen en klepjes, vervangen en wordt het geheel opnieuw afgesteld. Tussen de verschillende 

merken is weinig of niets gestandaardiseerd en daarom is het heel belangrijk dat alleen originele 

onderdelen gebruikt worden en de afstelling volgens de fabrieksspecificaties gebeurt. 

Het is niet ondenkbaar dat je onder water je automaat uit je mond verliest. Dat zal je niet vaak 
overkomen, maar je moet er wel op voorbereid zijn. Je zult daarom in het zwembad leren hoe je je 
automaat snel en efficiënt terug vindt en weer in gebruik neemt voordat je het benauwd gaat 
krijgen. Na een paar lessen zal je merken dat je je hand niet meer omdraait voor dit soort kleine  
ongemakken. 
 

Als je het mondstuk even uit je mond hebt gehad, loopt dit vol 

met water. Wanneer je dan inademt, krijg je dat water binnen 

en loop je kans dat je je verslikt. Voordat je door een automaat 

ademt, moet je dus altijd eerst uitademen. Dit verkleint ook de 

kans dat er water in de duikfles komt, wat weer kan leiden tot 

meer en snellere roestvorming.  Je kunt ook de loosknop 

gebruiken om het water te verdrijven. Hiermee druk je de klep 

open, zodat er lucht in de automaat stroomt en het water eruit 

geblazen wordt. In het zwembad leer je hoe je dat moet doen.  
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2.7 Zuurstofkoffer 
Bij een veel duikongevallen is zuurstoftoediening de belangrijkste vorm van eerste hulp. Met het 

toedienen van zuurstof kun je symptomen verlichten, restverschijnselen verminderen en zelfs 

iemands leven redden. Daarnaast kun je er complicaties mee beperken en de effecten van hyperbare 

behandeling verbeteren.  

Er is vanuit de reglementen geen verplichting om een zuurstofkoffer te hebben of te gebruiken, maar 

aangezien het toedienen van zuurstof aan duikers nooit kwaad kan, moet je dat bij twijfel altijd doen.  

In essentie is de zuurstofkoffer qua werking vergelijkbaar met de persluchtfles en ademautomaat, 

alleen dan een fles gevuld met zuurstof en een zogenaamd zuurstofschone automaat. Pure zuurstof 

is zeer brandgevaarlijk en daarom mag dus nooit gebruik gemaakt worden van zomaar een 

automaat! 

Daarnaast kan met de meeste zuurstofkoffers via twee systemen zuurstof aangeboden worden. Het 

vraagsysteem werkt identiek aan de duikautomaat, terwijl het constant-flow systeem een 

doorlopende stroom zuurstof afgeeft. Als je hier verdere vragen over hebt, stel die dan aan een 

duikinstructeur of kijk in de betreffende duikopleidingsboeken. Als je de keuze hebt gebruik je altijd 

het vraagsysteem, omdat het slachtoffer hiermee de hoogste concentratie zuurstof binnen krijgt. Er 

gaat niets verloren en daarom is dit systeem een stuk zuiniger dan het constant-flowsysteem.  

Met het constant-flowsysteem krijgt het slachtoffer effectief gemiddeld 65 tot 75% zuurstof binnen, 

omdat het masker minder goed aansluit. Het lekt altijd wel ergens, waardoor het slachtoffer niet 

alleen zuurstof, maar ook gewone lucht inademt. Toch is het een redelijk alternatief voor het 

vraagsysteem. Je kunt het gebruiken wanneer het slachtoffer het vraagsysteem niet verdraagt of 

wanneer je een tweede slachtoffer moet behandelen. Met het vraagsysteem is het effectief 

ingeademde percentage zuurstof nagenoeg 100%. 

Het vraag- en constant-flowsysteem kun je alleen gebruiken bij duikers die zelf ademen. Je kunt 

echter ook extra zuurstof toedienen bij het beademen, als je beschikt over een pocketmasker dat is 

uitgevoerd met een aansluiting voor een zuurstofslang. Jouw ademlucht wordt dan verrijkt met de 

zuurstof die in het masker stroomt.  

Aangezien zuurstofflessen ook drukcilinders zijn, moeten deze ook periodiek gekeurd worden, net als 

duikflessen. En de eerste en tweede trap van de zuurstofset moeten ook regelmatig gereviseerd 

worden. Bovendien moet de zuurstof in de fles elke twee jaar vervangen worden.  

En dan is er nog een aantal veiligheidsregels waar je je aan moet houden bij het gebruik van zuurstof. 

Zuivere zuurstof maakt dat alles vele malen sneller en feller brandt dan in lucht en daarom moet je er 

heel voorzichtig mee omgaan. 
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Dus: 

 gebruik geen olie of vet in combinatie met zuurstof, 

 stel de cilinder niet bloot aan te hoge temperaturen en laat hem dus niet in de zon in de 

achterbak van de auto liggen, 

 vul de zuurstoffles nooit met perslucht om te oefenen, maar gebruik gewoon de zuurstof die 

er in hoort.  

Als je zuurstof toedient, wordt de lucht die om het slachtoffer hangt bij elke uitademing en als gevolg 

van lekkage steeds verder verrijkt. Zelfs een vonkje dat onder normale omstandigheden onschuldig 

is, kan dan desastreuze gevolgen hebben. Zie er dan ook streng op toe dat niemand in de directe 

nabijheid van het slachtoffer rookt en zeker geen aansteker of lucifers gebruikt en kies een plek met 

goede ventilatie als je zuurstof toe moet dienen. 
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3 Techniek  

3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk gaan we dieper in op de technieken die je moet gebruiken bij het VZmPL. Niet alleen 

heb je meer uitrustingsstukken bij je dan een gewone (vin)zwemmer, maar ook de keerpunten, de 

start en het aantikken gaan net even anders. 

3.2 Materiaal aansluiten 
Bij het vinzwemmen gebruiken we persluchflesjes die “water”dynamisch van vorm zijn. We kunnen 

ze dus niet even gemakkelijk neer zetten. Zoek daarom altijd een plek op waar je kunt zitten en je de 

ruimte hebt. Klem de fles tussen je benen en controleer de O-ring van de duikfles. Als je twijfelt, vuil 

ziet of scheuren, vervang deze dan door een nieuw exemplaar. 

Draai de kraanopening van je af en zorg dat deze ook niet naar anderen wijst. Open de kraan voor 

een korte stoot lucht om eventueel water en vuil weg te blazen.  

Pak nu de automaat en verwijder de stofkap van de eerste trap. Uiteraard ook deze controleren op 

vuil en stof. Plaats de eerste trap op je fles en draai deze vast. Vervolgens ga je de werking van je 

duikset controleren. 

Het kernbegrip ‘KORAAL’ is van toepassing. Bij jeugd kun je – indien mogelijk – kindvriendelijke 

mondstukken aan de automaat bevestigen. Zorg dat er altijd toezicht (hulp) is als je leerlingen bezig 

zijn met de op- en afbouw van de apparatuur. 

Punt 1: De Kraan is nog dicht. Neem de automaat in je mond en adem in. Hiermee test je of 

de eerste trap niet lekt. 

Punt 2: Open de kraan, terwijl je de loosknop van je automaat een stukje indrukt. 

Punt 3: Ruik of er geen oliesporen of andere ongerechtigheden in de perslucht zitten. 

Punt 4: Ademweerstand? 

Punt 5: Lucht genoeg?   zal vooraf gechecked moeten worden. Hiervoor zijn diverse meters 

verkrijgbaar. 

 

Als je de perslucht set niet direct gebruikt, zorg dan dat deze altijd op een veilige plek ligt. Dus uit de 

loop, liggend en bij voorkeur in gesloten toestand. 

3.3 Starten 
In afwijking tot het gewone vinzwemmen heb je in ieder geval meer materiaal bij je. Leg alles 

overzichtelijk en veilig neer in de buurt van het startblok en vraag de tijdwaarnemer of een 

clubgenoot je te helpen. Je doet eerst je (mono)vin aan en je duikbril. Vervolgens klim je, net als bij 

het gewone vinzwemmen, zelf op het startblok. Zodra je stabiel staat, vraag je aan je clubgenoot, 

trainer of tijdwaarnemer om de persluchtset aan te geven. Controleer of de kraan open staat, neem 

de tweede trap losjes in de mond en leg de persluchtfles op je schouder. Je houdt hierbij ten alle 

tijden de fles vast bij de kraan.  
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Voordat de starter “op uw plaatsen” zegt, moet je de fles gestrekt voor je houden en bij “af” duik je 

voorwaarts het water in. Je volgt daarbij je fles en hebt inmiddels het mondstuk stevig in je mond. 

Het is zeker aan te bevelen om deze beweging vaak te oefenen en dat ook langzaam op te bouwen. 

Begin eens zonder vinnen, probeer het eens met bi-vinnen, et cetera. En kijk ook eens naar de 

filmopnamen! 

 

3.4 Zwemmen met perslucht 
Zodra je onder water bent, zoek je de ideale positie. Meestal is dat zo’n meter onder het 

wateroppervlak. Gebruik het inzwemmen tijdens wedstrijden om dit uit te proberen, want elk 

zwembad is anders. Let wel op dat je voldoende lucht over houdt om de wedstrijd mee te zwemmen 

of gebruik hiervoor een andere persluchtfles! 

De zwemtechniek is de gewone monovinslag, waarbij je de persluchtfles zo recht mogelijk gestrekt 

voor je houdt. De kraan is hierbij naar je gezicht gericht. Je zwemt dus met de flesbodem naar voren 

gericht. Zodra je 15 meter vanaf de kant bent, mag je boven komen. Doe dit geleidelijk anders verlies 

je veel snelheid. Hou wel je gezicht onder water, maar om goed te kunnen keren maak je een 

“normaal” kantelkeerpunt, waarbij je de fles onder je borst trekt. Na het keerpunt zoek je weer je 

positie van ongeveer een meter onder het oppervlakte op en dit herhaal je totdat je de juiste afstand 

gezwommen hebt. 

Bij het finishen en keren is het van belang dat de fles nooit de kant aanraakt. Niet alleen is dat een 

reden van diskwalificatie, maar het kan ook gemakkelijk tot verwondingen leiden. Bij de finish trek je 

de fles weer onder je en tik je met de hand aan. 
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3.5 Klaren van de oren 
Omdat je onder water zwemt, is de druk op je lichaam groter dan aan de oppervlakte. Dit kan een 

drukverschil opleveren tussen je binnenoor en de omgeving, wat pijnlijk kan aanvoelen. Dit 

drukverschil kun je gemakkelijk opheffen door “je oren te klaren”. Sommige mensen lukt dat door 

gewoon te slikken, maar meestal moet je even je neus dichthouden en persen. Je krijgt dan een 

vergelijkbaar gevoel dat je wellicht kent van het rijden in een tunnel, bergen of  in een vliegtuig. 

Als je verkouden bent, zal dit niet of moeizamer gaan. Wees dan verstandig en forceer niet! Beter 

een keer niet zwemmen dan een trommelvliesperforatie. 

3.6 Veiligheid 
Nog even een aantal veiligheidstips en –noodzakelijkheden: 

 Fles altijd aan laten geven; 

 Fles altijd neerleggen als je hem niet gebruikt; 

 Bij twijfel aan jezelf of aan het materiaal: niet gebruiken! 

 Altijd eerst uitademen bij gebruik van een persluchtset; 

 Nooit de fles tegen de badrand stoten; 

 Zorg goed voor je materiaal, pleeg voldoende en juist onderhoud; 

 Laat jezelf helpen! 
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4 EHB(D)O: Eerste Hulp Bij (Duik ) Ongevallen 

4.1 Inleiding 
In de voorgaande hoofdstukken heb je al veel geleerd over de materialen en de technieken die je 

gebruikt bij het vinzwemmen met perslucht. Als je het goed en verstandig toepast, zal je niet zo snel 

iets overkomen. Toch is het belangrijk om te weten wat er mis kan gaan, hoe je de symptomen 

herkent en hoe je een ongeval kunt behandelen. Overigens is dit hoofdstuk met name bedoeld voor 

de vinzwemtrainer, maar het kan prima gebruikt worden als verdiepingsstof voor elke vinzwemmer. 

4.2 Barotrauma’s 
Longoverdrukverwondingen ontstaan als je je adem bij een opstijging vasthoudt. De longblaasjes, die 

toch al veel minder elastisch zijn dan we vaak denken, worden al gauw overbelast door de 

uitzettende lucht die er in opgesloten is en er is dan maar heel weinig voor nodig om ze te laten 

scheuren. Als dit gebeurt ontstaat een heel ernstige situatie. 

De luchtbelletjes die nu in de bloedbaan terecht kunnen komen, worden tezamen met het 

zuurstofrijke bloed dieper het lichaam ingevoerd, waar ze vastlopen in kleine, smalle vaten en daar 

voor opstoppingen zorgen. Daarmee kunnen ze de zuurstofvoorziening van vitale organen 

belemmeren of afsluiten. De hersenen behoren tot de belangrijkste risicogebieden. 

De symptomen die je als eerste-hulpverlener waar kunt nemen, zijn die van een herseninfarct, een 

beroerte. Het slachtoffer kan moeilijk lopen en spreken en is misschien halfzijdig verlamd. De 

afsluiting wordt nu echter niet veroorzaakt door een bloedpropje, maar door een luchtbel.  

De eerste hulp bestaat uit het ABC:  

 je controleert of de ademweg (A) vrij is en of er ademhaling is.  

 Zo ja, dan dien je zuurstof toe.  

 Zo nee, dan start je onmiddellijk met beademen (B), waarna je controleert of er circulatie 

(C)is. Als die afwezig is, start je met hartmassage.  

Natuurlijk moet je in dat geval meteen 112 bellen. 

4.3 Ongevallen 
Vallen ten gevolge van uitglijden is in zwembaden een reëel risico. De meeste bezoeken aan de 

eerste hulp komen voort uit valincidenten. Ook het “wankel” staan op het startblok met de 

(mono)vin(nen) en daarbij nog een persluchtfles in de hand vergroot de kans op vallen. 

Laat je dus altijd helpen! 

4.4 Verontreinigde lucht 
Het vullen van persluchtflessen kan bij de meeste duikwinkels. Met behulp van een compressor 

wordt de omgevingslucht gefilterd, gedroogd en samengeperst tot 200 bar. Als het vulstation niet de 

juiste vulinstallatie of compressor gebruikt, kan er verontreiniging in de persluchtfles terecht komen. 

Meestal leidt dat tot  Koolmonoxide-( CO) of kooldioxide (CO₂) vergiftiging. 

CO of koolmonoxide is een kleurloos, smaakloos en reukloos gas. Het kan in je persluchtfles 

terechtkomen als de compressor verkeerd is afgesteld of als de aanzuigbuis voor de lucht op een 
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verkeerde plaats staat. Koolmonoxidevergiftiging is ernstig. CO bindt zich zó sterk aan het deel van 

het bloed dat voor het zuurstoftransport zorgt, de hemoglobine, dat het de zuurstof verdringt. 

Weliswaar wordt tijdens de duik ook zuurstof in oplossing door het bloed getransporteerd, maar de 

hemoglobine is en blijft het belangrijkste medium en wanneer een deel daarvan door koolmonoxide 

aan het zuurstoftransport onttrokken wordt, zullen er in ons lichaam onherroepelijk tekorten 

ontstaan. 

In heel ernstige gevallen kan de koolmonoxide zoveel hemoglobine binden dat er geen effectieve 

zuurstofvoorziening meer mogelijk is. Dan is de afloop fataal. Koolmonoxide bindt zich 300x sterker 

aan hemoglobine dan zuurstof en een vergiftiging kan dan ook een zeer langdurige nawerking 

hebben. Voorkomen is in dit geval een heel stuk makkelijker dan genezen: let dus op de kwaliteit van 

het persluchtstation.  

Symptomen van een CO-vergiftiging zijn:  

 kloppende hoofdpijn  

 duizeligheid  

 misselijkheid.  

Ook hier is 100% zuurstof de eerste hulp. Bij ernstige gevallen moet je de medische hulpdiensten 

(112) inschakelen. 

 

Kooldioxide is een verbrandingsproduct van onze stofwisseling en dus een lichaamseigen stof. Je zou 

denken dat je daar niet zo gauw door vergiftigd kunt raken, maar het neemt in ieder geval de plaats 

in van zuurstof en dat is iets dat je onder water maar beter niet kunt hebben. 

De symptomen lijken op die van CO-vergiftiging, of liever op die van zuurstoftekort. Bovendien zorgt 

de hogere concentratie CO2 voor een versterking van de ademprikkel en een gevoel van 

kortademigheid. 

Hoe het precies werkt is nog onbekend, maar sommige duikers ontwikkelen een hogere tolerantie 

voor CO2. In plaats van het allemaal uit te ademen, houden ze een deel van het gas vast. Bewust 

inefficiënt ademen om lucht te sparen -zogenaamd ‘skip breathing’- schijnt dit te bevorderen.  

Duikers die CO2 in hun lichaam bewaren, zogenaamde ‘CO2-retainers’, blijken onder andere 

gevoeliger voor decompressieverschijnselen te zijn. 

Wanneer je bij een duiker CO2-vergiftigingsverschijnselen vermoedt, moet je hem laten stoppen met 

zijn activiteiten en zich vanwege mogelijke duizeligheid ergens aan vast laten houden. Laat hem zich 

goed concentreren op het uitademen, totdat de rust is teruggekeerd. Het doel is het teveel aan CO2 

te elimineren, zodat het slachtoffer zijn normale, reguliere ademhaling weer kan oppakken. 

De vinzwemmer stopt uiteraard met de training of wedstrijd. 
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5 Overige zaken 

5.1 Aanwijzingen voor docent, trainers en juryleden 
Deze module is primair bedoeld als lesmateriaal voor de vinzwemmer die met perslucht wil gaan 

zwemmen. De instructeur en trainer vinden hierin uiteraard ook de nodige (les)stof. 

Daarnaast kunnen juryleden (tijdwaarnemers, kamprechters) in deze module ook de nodige tips en 

aanbevelingen lezen. 

Deze module kan gezien worden als beschrijving van de lesstof en de elementen die wij van belang 

achten om op een veilige manier de sport vinzwemmen met perslucht te beoefenen. De lesgever is 

uiteraard vrij om de stof aan te bieden naar eigen inzicht, maar een mogelijke invulling is: 

 Een theorieles, waarbij aan de hand van het materiaal de stof wordt doorgenomen. Diverse 

maten en uitvoeringen van persluchtflessen, ademautomaten en maskers kunnen 

meegebracht worden. Op de NOB site (na inloggen) zijn relevante presentaties en andere 

documenten te vinden over de hier beschreven onderwerpen. 

 Een zwembadles, waarbij met name de techniek wordt toegelicht, voorgedaan en beoefend. 

 Afgeven certificaat. Het doel hiervan is om vast te leggen dat de cursist voldoende begrip 

heeft van de lesstof, risico’s en de techniek van het vinzwemmen met perslucht. Aan het 

einde van de zwembadles kan gevraagd worden om een set op te bouwen en bijvoorbeeld 

50m PL te zwemmen. Door observatie en bevragen van de cursist kan de beoordeling 

worden gedaan. Natuurlijk kan ook (aanvullend) gewerkt worden met een vragenlijst. 

5.2 Tips uit de praktijk 
Voor de beste stroomlijn onder water is het zaak om de fles zo gestrekt mogelijk voor je te houden. 

Ook een wat langere slang maakt deze houding wat comfortabeler.  

In de Nederlandse competitie vinzwemmen zijn de afstanden van 100 en 400 meter opgenomen. De 

800 meter met perslucht kan wel gezwommen worden, maar daar zijn heel weinig deelnemers voor. 

Voor de 100 meter PL volstaat een flesje van 0,5 liter. De benodigde flesgrootte voor de 400 meter is 

afhankelijk van de techniek, gewicht van de fles en het persoonlijk luchtverbruik. Het meest 

gebruikelijke is een twee of drie liter fles.  

Een beginnende vinzwemmer kan zich het best concentreren op de 100 meter PL. Bij duikscholen kan 

vaak materiaal gehuurd worden, hoewel kleine duikflesjes zeldzaam zijn. Een zogenaamde 

“ponybottle” kan uitkomst bieden. Dit zijn kleine flesjes die door sportduikers gebruikt worden bij 

het zogenaamde technisch duiken.  

De kosten van het materiaal variëren, afhankelijk van de afmeting van de fles en luxe van de 

uitvoering. Maar het geheel is natuurlijk niet goedkoop. Een ademautomaat is een precisie 

instrument. Daarnaast is er elke twee jaar een keuring van de duikfles verplicht en moet de fles 

steeds gevuld worden.  

Een vinzwemvereniging kan een aantal kleine flessen aanschaffen en doorverhuren aan de leden. Om 

deze tussentijds te vullen, kan in het zwembad een compressor staan of gebruik gemaakt worden 

van een bufferfles. Door een duikfles van bijvoorbeeld 12 liter te koppelen aan een vinzwemflesje 

wordt de druk in beide flessen herverdeeld. Zo geeft een lege 1 liter fles gekoppeld aan een 12 liter 
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fles van 200 bar beide flessen (200*12/13=) 185 bar. Let wel op dat dit maar een beperkt aantal keer 

kan omdat de einddruk snel afneemt. Bij de vijfde keer is de druk afgenomen tot 134 bar. 

Het is al eerder opgemerkt dat de ademautomaat een kwetsbaar precisie instrument is. Ook de 

duikfles moet gestroomlijnd zijn en is dus afgerond. Vandaar dat het zeer aan te bevelen is om het 

materiaal goed te verpakken, bijvoorbeeld in een stevige koffer. 

 

 

5.3 Certificaat en verzekeringsaspecten 
Alle NOB-leden zijn automatisch collectief verzekerd voor aansprakelijkheid en tegen de blijvende 

gevolgen van (duik)ongevallen. Dat geldt voor alle sportduikactiviteiten, al dan niet in 

verenigingsverband en in binnen- en buitenland. De premie wordt via de contributie verrekend. De 

NOB heeft voor leden drie collectieve verzekeringen afgesloten: 

 Algemene aansprakelijkheidsverzekering 

 Ongevallenverzekering 

 Aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en toezichthouders   

Hiermee zijn dus de vinzwemtrainingen en –wedstrijden verzekerd. Toch vinden wij dat het gebruik 

van perslucht meer voorbereiding en kennis vergt. Vandaar dat we aanbevelen om deze module te 

gebruiken en de opgedane kennis te toetsen. Mocht het ooit nodig zijn, dan kan aangetoond worden 

dat betrokkene over voldoende kennis beschikt om de risico’s in te schatten.  
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In overleg met het NOB Bondsbureau is de ideale mix voor het aanleren van het vinzwemmen met 

perslucht  module een lesprogramma dat gegeven wordt door een vinzwemtrainer samen met een 

duikinstructeur. Het start dan met een theorieles door de instructeur waarin de duikfles en automaat 

wordt toegelicht, uiteraard drukverschillen en EHBDO. 

Daarnaast een zwembadles waarbij met name het gebruik van de apparatuur, starten enzovoorts 

wordt aangeleerd. Aan het eind van de training volgt een toetsing en een certificaat. In totaal zal dat 

niet langer dan een dagdeel (4 uur) hoeven te duren, waarschijnlijk korter. En uiteraard kan een deel 

van de theorie ook aan de waterkant gegeven worden. Dat is vrij invulbaar door de lesgevers. 

Het inslijpen van de vinzwemtechnieken is geen onderdeel van deze module: dat behoort bij het 

trainen van vinzwemmers!  


