DOOR DE GROEIENDE POPULARITEIT VAN DE
DUIKSPORT EN DE GROTE VARIETEIT VAN
DUIKERS MOET HET VOOR DE VISSEN HEEL
MOEILIJK ZIJN OM EEN ONDERSCHEID TE
MAKEN TUSSEN DE VERSCHILLENDE

SOORTEN DUIKERS.
HOE KAN EEN VIS HET VERSCHIL ZIEN
TUSSEN BV. EEN ONSCHULDIGE BEGINNER
EN EEN GEVAARLIJKE MACHO DUIKER?
DAAROM STELLEN WIJ U VOOR:

DE FAMILIE DIVUS
SCUBACIOUS

DE MODE KONINGIN
Identificatie:
Over het algemeen, zijn de meeste,maar niet alle leden van deze soort
vrouwen.
Gemakkelijk te herkennen aan de felle kleuren van hun vinnen, jacket,
duikpak enz……..
Duikt vaak met oorbellen en make-up.
Clownvis wannebee

Houding:
“If it doesn’t com in pink,this lady won’t sink”

Gevaarindicatie:
Laag—enkel voor toxische make-up en parfum

Duikprofiel:
Waarheen de duikleider wijst

DE MACHO DUIKER
Identificatie:
De meeste leden van deze soort zijn mannen,herkenbaar aan de vele D
ringen van hun vest, dit om dit om de explosieven en dergelijke te
bevestigen. Ook nog door de messen aan armen en benen,om een snelle
aanval te doen.
Meestal geheel in het zwart gekleed (Stealt-duiker)

Houding:
Seal-wannebee
Kom in mijn weg en ik doe je iets.

Gevaarindicatie:
Middelmatig--moeilijk om te zien aankomen.
Sommige leden zijn ook in “De jager” onder te brengen (Zie verder)

Duikprofiel:
Hoe dieper, hoe liever.

DE JAGER
Identificatie:
Gemakkelijk te herkennen aan de uitrusting.
Draagt enkel zijn long-john, zodat de gespierde
armen zeker zichtbaar zijn, klein flesje om in
alle gaten te kunnen om kreeften en dergelijke te
kunnen vangen.
Houding:
Als het beweegt,is het van mij.

Gevaarindicatie:
Hoog—Vooral te vermijden (predator type)

Duikprofiel:
Verblijft spijtig genoeg op onze favoriete
duikplaatsen

DE ONDERWATER FOTOGRAAF
Identificatie:
Man of vrouw, draagt 1 of meerdere camera’s, twee of drie
flitsers,lichtmeters enz….
Spendeert uren aan het prutsen van zijn toestellen.
Een beetje Asociaal

Houding:
Mijn volgende foto moet op de voorpagina komen van
national-geographic.

Gevaarindicatie:
Laag—Zuiver paparazzi.

Duikprofiel:
Het doet er niet toe, zolang het maar voor mij is.
Is ook meestal zijn buddy kwijt.

DE ZEN DUIKER
Identificatie:
Heel stil . Op de boot spendeert hij uren aan meditatie en
ademhalingstechniek,waardoor hij weinig lucht verbruikt.

Houding:
Cool,man

Gevaarindicatie:
Geen—Scuba-Budha type.
Tip: Grappig om in hun masker te kijken naar hun ogen.
Schrikken ook snel.

Duikprofiel:
Hangen meestal roerloos stil,ongeveer 3 meter boven de bodem.
Houden van driftduiken.

DE PARTY DUIKER
Identificatie:
Meestal dronken voor ze het water ingaan.
Moeten later in nuchtere toestand in hun boekje zien of ze wel
gedoken hebben. Schreeuwen ook altijd”yee-haw”in hun
ontspanner.

Houding:
Let’s party , dudes!!

Gevaarindicatie:
Hoog -- Deze soort staat bekend voor het wandelen op het
koraal, het lozen van giftige gassen uit hun duikpak.

Duikprofiel:
Gekend om bij het afdalen te vergeten hun vest op te blazen. Je
kan ze ontmoeten van 0-1000 meter.

THE LITTLE OLD LADY
Identificatie:
Oudere vrouw,grijze verschijning.
Meestal te ontmoeten bij haaiduiken.
Verbruiken ook minder lucht dan Macho-duikers.

Houding:
Er gaat niets boven een spuit Metamucil,Ex-Lax of Gerirol bij mijn nitrox.

Gevaarindicatie:
Laag -- Alleen oppassen voor de handtas.

Duikprofiel:
Dezelfde houding als boven water.

DE OLD TIMER
Identificatie:
Gemakkelijk te herkennen aan zijn basisuitrusting,
Geen accessoires, overweegt zelfs niet om iets nieuw te kopen.
Beoordeelt andere duikers aan hun uitrusting.

Houding:
Mijn fles is versleten, mijn pak is versleten en deze ontspanner kocht ik
voor jij geboren bent.

Gevaarindicatie:
Relatief laag -- Met uitzondering van allerlei ziekten en zijn arthritis.

Duikprofiel:
Hetzelfde profiel als 50 jaar geleden.

DE BEGINNELING
Identificatie:
Gemakkelijk te herkennen aan Labels van de gehuurde uitrusting.
Kleedt zich meestal uren voor de duik aan om op het laatste moment te
ontdekken dat zijn pak verkeerd zit.

Houding:
Waw, zag jij ook die gekleurde vissen en die grappige planten daar
beneden ?

Gevaarindicatie:
Geen -- Duikt alleen voor de ontspanning.
Opgelet !!!! voor vallende loodgordels.

Duikprofiel:
Wat is dat ?

