Jeugdduikhoekje

Skubba & Fred
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ze hoe ze de veiligheid aan de kant moesten
verwittigen als er iets verkeerd zou gaan.
Daarna leerden ze enkele kneepjes zoals
een snijwonde verzorgen, wat te doen als
er een fles op je teen valt, … Skubba had
nooit aan die dingen gedacht, maar nu hij
er over leerde, vond hij het wel interessant.
Na een half uurtje haalde Nella een duikfles boven.
"Aha, we gaan duiken", zei Skubba.
"Nee, dit is geen luchtfles, maar een zuurstoffles", legde Nella uit. En inderdaad, nu
viel hem de verschillen op. Die fles zag er
anders uit dan diegene die hij in het zwembad gebruikte. Nella legde uit dat zuurstof
voor een heleboel dingen goed is. Zeker
voor duikers. Het was dus belangrijk dat ze
wisten wat een zuurstoffles was en hoe ze
er mee moesten omgaan. Ze mochten allemaal een paar keer ademen aan de fles.

EHBO
Alles onder de knie? Ze
mochten dan wel goede
duikers zijn, ze hadden zeker nog niet alles gezien.
Volgende week zouden ze
'EHBO' leren.

H

et woord EHBO leek nergens op.
Had Nella zich niet vergist? Of had
het geen betekenis? Zo hadden ze
een paar maanden geleden hun hoofd
gebroken over 'ABC-materiaal'. Alle combinaties hadden ze bedacht. Geen enkele
was juist, want 'ABC' bleken niet de beginletters van woorden te zijn. Nee, 'ABC-materiaal' stond voor het basismateriaal
duikbril, loodgordel, snorkel en zwemvinnen. Hoe dom!
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EHBO bleek echter wel een betekenis te
hebben. Zoals gewoonlijk had Fred het
antwoord gevonden. EHBO stond volgens
Fred voor 'Eerste Hulp Bij Ongevallen'. Was
duiken dan gevaarlijk? Skubba geloofde
niet dat duiken gevaarlijk was en als dat zo
was, ze waren toch goed getraind! Fred had
het deze keer verkeerd voor. Het moest iets
anders betekenen. Maar ze vonden niets
anders. Raar.
Skubba was verbaasd als de week erop
Nella bevestigde dat EHBO inderdaad iets
met ongevallen te maken had. En ja, ze waren goed getraind, maar er kon altijd iets
gebeuren en dan kon je maar beter weten
wat je moest doen.
Ze leerden eerst hoe ze hulp moesten halen
en een ziekenwagen moesten bellen. Iemand kunnen helpen is goed, maar professionele hulp inroepen is beter. Ook leerden

"Dat smaakt als gewone lucht", verklaarde
Fred.
"Inderdaad, het smaakt hetzelfde als lucht,
maar het is geen gewone lucht", vertelde
Nella hen. "Je mag hier niet mee duiken en
je moet er voorzichtig mee omgaan".
Toen legde Nella hen uit dat zuurstof goed
was om bepaalde dingen te voorkomen,
maar dat het gas ook zeer gevaarlijk kan
zijn. Zuurstof is niet brandbaar, maar bevordert brand van andere stoffen. Zo kunnen olie of vet tot zelfontbranding komen
als ze in contact komen met zuivere zuurstof. Er moest altijd een volwassene bij je
zijn als je zuurstof gebruikte. Iedere duiker
was immers opgeleid om zuurstof veilig te
gebruiken.
Als laatste toonde Nella hoe ze iemand die
flauwgevallen was, moesten onderzoeken
en eventueel reanimeren. Reanimeren was
een moeilijk woord dat Nella gebruikte om
te zeggen 'iemand terug levend maken'.
Niet omdat je een dode terug kon doen leven, dat konden alleen tovenaars. Nee, je
kon hierdoor verhinderen dat er iemand
dood ging. Daarna mochten ze het allemaal eens proberen op een pop met de
naam 'Little Ann'. Een rare naam, want die
pop was toch niet zo klein. Niet dat ze als
jeugdduiker moesten kunnen reanimeren,
maar gewoon omdat het leuk was om het
eens te doen. Het belangrijkste was dat ze
een volwassene konden bijstaan indien die
een reanimatie aan het uitvoeren was. 
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