
Welkom bij deze specialisatie !
We beginnen met zoeken…

Zoeken en Bergen



Indeling van  de specialisatie
• Twee theorielessen
• Twee praktijklessen (duiken)
• Eindopdracht

Specialisatie Zoeken & Bergen



Toetsing:
• Theorietoets –Voldoende resultaat bij minimaal vier goed uit zes vragen.(overleg)
• Praktijktoets - Het op een veilige wijze opsporen van een voorwerp onder water, gelegen tussen 0 en 20 meter van een vaste wal, doormiddel van een in de cursus beschreven methoden en het bergen daarvan.
• Eindopdracht.



Ervaringen
• Rondje welke ervaringen zijn er al op 

gebied van zoeken.
• Welke methodes zijn daarbij gebruikt?
• Hoe groot waren de voorwerpen?
• Hoeveel mensen waren er bij betrokken?
• Wat was het resultaat?
• Wat ging er goed, en wat fout?



Doelstelling
Aan het einde van de les moeten de cursisten 
kennis hebben van de volgende zoekmethodes. 
Cirkel methode, halve cirkel methode en de rechte 
lijn methode. Ook moeten 4 knopen kunnen 
leggen en weten wat de lijnsignalen en de manier 
van communiceren dmv lijnsignalen inhoud.



Factoren die invloed hebben op succes
Bespreek welke factoren invloed hebben op een succesvolle zoeken en bergen operatie.

• De vermoedelijk plaats van het voorwerp!
• Op welke diepte het voorwerp eventueel kan liggen
• Wat is het voorwerp ( grootte, aantal, gevaarlijke uitsteeksels
• Helderheid van het water 
• Bodemgesteldheid (modderig, vlak, voorzien van begroeiing/afval)
• De stroming in het water
• Welke materialen zijn voorhanden
• Hoeveel duikers zijn inzetbaar



Hulpmiddelen
Helaas kunnen we vaak geen gebruikmaken
van geavanceerde zoek methode . 
Bespreek welke materialen we wel kunnen
gebruiken.



Sportduikers maken gebruik van
• Het kompas
• Touwen en lijnen
• Dreg
• Raster
• GPS
• Dieptemeter
• Kruispeiling
• Markerings boei



Het Kompas
Oefening:
• Hoe lees je het kompas af ?
• Maak een kruis peiling op 

de plaats waar je zit…



Touwen en lijnen
• Cirkel methode



Touwen en lijnen
• Halve cirkel methode



Touwen en lijnen
• De rechte lijn methode



Dreg



Raster
• Voor het zoeken van kleine voorwerpen in 

een niet al te groot zoek gebied. (Piket paaltjes)



Wat is er nog meer
• De wal tot wal methode
• Veeglijnmethode (reactie!)
• Levende lijn methode.



Lijnsignalen
.Bericht van SMD van DSM

1 Wacht op instructies OK / wil wat zeggen
(1)+1 Zwem de lijn uit
(1)+2 Duiker ga rechts Ik ga onderzoeken
(1)+3 Duiker ga links Stuur een lijn beneden
(1)+4 Zwem lijn in over bodem Wil lijn inzwemmen

(1)+2+2 Kom TP boven Ik wil TP bovenkomen
5 of meer Noodsignaal kom boven! Noodsignaal haal me op!



Lijnsignalen
Oefening:

3x

4x



De duikers…
• Kwalificatie van bekwaamheid.
• Beschikbare Seinmeesters
• Kunnen knopen van lijnen
• Zelfstandig (diep, troebel, stroming…)
• Igv een drenkeling, is iemand dan nog 

steeds geschikt? 



Materiaal kan ook simpel zijn
Boeien: bal in een net, jerrycan, big bag enz.
Lijnen: Niet de dun, drijvend of zwarelijn.
Ankers: Afhankelijk van de boei. (gewicht)
Bakens: Let op scheepvaart bepalingen.
Boot: Ankerbol.

Vraag je altijd af of je toestemming nodig hebt van 
scheepvaartleiding en/of waterpolitie.

… en hun materiaal.



Knopen
• Mastworp



Knopen
• Paalsteek



Knopen
• Platte knoop



Knopen
• Schootsteek



Markeren
Methodes van markeren:
• Kruispeiling in een hoek van 90 graden
• Uitzetten van een lijn naar de kant
• Een markeerboei
• GPS locatie
• Lijn over de bodem, als een boei niet mag.



Praktijk
• Werking kompas
• Knopen leggen
• Droge zoekactie (lijn signalen)

• Halve cirkel Methode
• Cirkel Methode
• Zoek vermiste buddy op de bellenbaan
Tijdens de duik, zoeken we het geplaatste / 

weggegooide object iedere keer op.

Briefing

Duik 



Evaluatie
• Wat was de doelstelling?
• Suggesties?
• Veiligheid

Wat gaan we volgende les doen.
Bergen – Gewicht/Massa/Schijnbaargewicht



Vragen?



EINDE
Bedankt voor uw aandacht.



Welkom bij de specialisatie!
We gaan verder met Bergen …

Zoeken en Bergen



Doelstelling
Aan het einde van deze les is de cursist in staat om 

zelfstandig en veilig een voorwerp te bergen. 
Hij weet welke eisen er aan het materiaal word 

gesteld.



Wie droomt er niet van?

Eindelijk kom je hem tegen…………. 

gevonden en dan het volgende
probleem……….
Hoe krijg ik mijn schat boven……



Welke middelen hebben we nodig voor een berging, en waar moeten deze middelen aan voldoen? 
• Vaten
• Hefballons
• Zelfgemaakte hefballons
• Touwen en lijnen

Hefmiddelen



Wegen we in het water het zelfde als op het land?
Nee, want…..
In het water ondervinden we een opwaartse kracht. 

SG = G - (gewicht verpl.vloeistof)
Deze opwaartse kracht werkt tegen de zwaartekracht in.
Wat weegt de fles onder water? 
Wat weegt ie, als we hem vullen met water?

Wet van Archimedes



Wet van Boyle
Een volledig gevulde hefballon van 40ltr.
Wat is het hef vermogen op 20 mtr?
Wat is het hef vermogen op 10mtr?

Wat is het hef vermogen van een hefballon van
100 ltr op 5 mtr, en wat is het hef vermogen als
we diezelfde ballon meenemen naar 10 mtr?



Inschatten van het gewicht
Je vind een anker, een groot anker.
Flink begroeid.
Voor een deel onder de modder.
• Hoe ga je te werk?
• Hoe ga je het gewicht inschatten?



Open Bottom Lift Bags

Meest veelzijdige
hefballonnen met of

zonder trek
ontluchter.



Enclosed Pillow Bags



Boulder Bags
Voor een zo groot 
mogelijk hef vermogen, 
bij een minimale diepte.



Propellor Bags
Speciaal ontwikkeld
voor het installeren en
verwijderen van
scheepsschroeven.



De hef-fasen
1. Voorbereiding
2. Vastmaken ballon aan object
3. Losmaken van de bodem
4. Gewichtloos maken
5. Gecontroleerd opstijgen
6. Vullen van de hefballon
7. Uit het water halen



Hoe gaan we heffen.

Eerst los maken van de bodem

Dan met kleine hefmiddelen het object neutraal maken

Markeringsboei vast laten indien het object valt dan kun je hem weer localiseren



Hefballonen
Open Hefballon
• Voor het heffen van lichte tot middelzware 

objecten
• Met of zonder ontluchter
• Eenvoudig in gebruik
• Maximale hefvermogen bij 2,5 mtr



Kussenballon of gesloten ballon
• Gesloten ballon met overdrukventiel
• Maximale hefvermogen in ondiep water
• Geschikt voor bergen gezonken vaartuig
• Blijft drijven aan de oppervlakte
• Zeer sterk
• Lasten over grotere afstand te vervoeren

Hefballonen



• Jerrycans
• Vast volume
• Onvervormbaar
• Goed bruikbaar als basis hefvoorziening.
• Zorg wel dat ze voor gebruik schoon zijn.

Hefballonen



Zelfgemaakt hefballons.
• Als je geen professionele hefballonnen bij 

je hebt kun je deze ook maken van een 
binnenband van een auto, vrachtwagen en 
zelfs tractor 

Hefballonen



Praktijk
Voor de duik gaan we op de kant alle voor-
bereidingen treffen voor wat we in het water gaan 
doen. Daarna gaan we ‘t uitvoeren.

- Markeren met (deco)boei.
- Losmaken van de bodem
- Verplaatsen van het object
- Zoeken met de levende lijn methode



Evaluatie
• Wat was de doelstelling?
• Suggesties?
• Veiligheid.



• 1e buitenwaterduik (zoeken) was op woensdag bij de Bergsediepsluis op 20 juli 2016 om 18:30 uur.
• 2e buitenwaterduik (bergen)bij de Veerse Gat dam op 28 juli om 18:30 uur.

Praktijk Data



Vragen?



EINDE
Bedankt voor uw aandacht.


