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Duikmateriaal - PROduCTINFO

Mares
Mares pakt uit met een geavanceerde 
ademautomaat met uitzonderlijke pres-
taties; de supercompacte eerste trap 
‘MR42T’, vormt samen met de compacte 
metalen tweede trap ‘Carbon 42’ een ide-
ale ademautomaat als je voor je vakantie 
een vliegtuig moet nemen én ook voor dui-
ken in koud water. De afmetingen  van deze 
lichtste en compactste metalen ademau-
tomaat zijn minimaal, maar zijn prestaties 
zijn maximaal. De eerste en tweede trap 
zijn verbonden door een uitermate super-
flexibele ‘Supperflex-slang’.

www.mares.com

Oceanic
De duikbril ‘Shadow’ is een frameloze duik-
bril die erg klein,  compact en dun is. Hij 
past gemakkelijk in de zijzak van je trim-
vest en is bijgevolg de perfecte backup 
duikbril. Iets wat volgelaatsmaskerduikers 
zeker zullen waarderen. Deze duikbril is 
verkrijgbaar in twee versies: de ‘Shadow’ 
en de ‘Mini Shadow’. Het verschil zit hem in 
de grootte. De kleinste versie is vooral voor 
vrouwen.

www.oceanic.de 
www.divetechnics.be

Fusion droogpak van Whites
Het ‘Fusion droogpak’ is een nieuw soort 
droogpak dat in Amerika een revolutie 
ontketent bij het droogduiken. Tijdens 
een demonstratie- en testdag in het Zil-
vermeer, werd ik na een deskundige en 
publicitaire uitleg volledig uitgerust. Het 
aankleedritueel begon met twee lagen 
(Mk 1 en 2) onderkledij die mij tegen de 
koude moesten beschermen. Het gebruik 
van verschillende lagen wordt reeds lang 
door specialisten aangeprezen als betere 
oplossing tegen kou dan één dikke laag. 
Daarna kwam het pak waarover deze dag 
ging. Het gepatenteerde concept van de 
Fusion bestaat uit de combinatie van twee 
pakken. Het binnenste pak is een los, zeer 
sterk pak, compleet met latex pols- en 
nekdichtingen, zachte sokken en rits. Aan 
dit pak wordt er door middel van velcro 
aan polsen, enkels en nek een tweede, 
onafhankelijk bewegend stretch pak be-
vestigd. Het resultaat is een perfect pas-
send droogpak met een superieure bewe-
gingsvrijheid. 
De buitenste laag is verkrijgbaar in drie 
soorten: Sport, SAR en Technical. Deze 

Camaro

Het Camaro ‘Artic Pro’ droogpak wordt nu 
standaard uitgerust met een nieuw detail: 
bijhorende thermokousen, een garantie 
voor warme voeten.

www.camaro.at

buitenlagen kunnen apart gekocht worden. 
Het pak dat ik kon testen, was een Tech-
nical, een versterkt neopreen met zakken 
erop als buitenlaag. 
Het aantrekken van het dubbel pak verliep 

moeilijker dan verwacht. Het vraagt een 
zekere vaardigheid die ongetwijfeld met 
de ervaring groeit. Toch valt onmiddel-
lijk de ongeremde bewegingsvrijheid op. 
Het zelfstandig aantrekken van de ‘EVO3 
Rough Boots’, met neopreen sokken voor 
de warmte, vergde geen eigenaardige of 
moeilijke bewegingen. Nee, het was ge-
woon een paar schoenen aantrekken. 
Ook het zelfstandig sluiten van de dub-
bele rits, die van links naar rechts via de 
voorkant loopt, lukte aardig.
Het bewegen naar de waterkant verliep 
zo vlot dat ik eventjes vergat dat ik al een 
droogpak aan had. Geen wonder dat be-
roepslui zoals kustwacht, brandweer, … 
dit pak weten te waarderen.
Fles op de rug en het water in. Bij het 
instappen kreeg ik niet de gebruikelijke 
insnoering aan de benen. Toeval? Tijdens 
de eerste minuten onder water viel me de 
uitstekende ligging in het water op. Zelfs 
tijdens het rollen op de rug en het on-
derste boven hangen bemerkte ik weinig 
luchtbewegingen. Om echt comfortabel 
te duiken moet ik met deze combinatie 
wel een halve kilo enkellood aandoen. De 
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duik verliep zeer vlot. Het inlaatventiel 
maakte geen ‘woezzz’-geluid waardoor 
ik in het begin dacht dat het defect was. 
Bij het indrukken voelde ik echter lucht 
binnenkomen, wat mij ervan verzekerde 
dat alles goed werkte. Ook het loosven-
tiel werkte vlekkeloos, zodat zowel dalen 
als opstijgen zonder veel manipulaties 
verliepen. 
Na 45 minuten in water van 8°C had ik 
het nog steeds niet koud. Jammer genoeg 
biedt het Zilvermeer geen mogelijkheid 
om diep te duiken en ook de thermocline 
is er niet te vinden. Door mijn kapriolen 
raakte ik soms achter op de duikleider, 
maar met dit pak had ik geen probleem 
om hem in te halen. De stroomlijning is 
quasi perfect. Het duiken met een Fusion, 
volgens de fabrikant zeer geliefd bij grot- 
en technische duikers, is bijna zoals dui-
ken met een goed natpak. 
Op het einde van de duik probeerde ik nog 
een aantal ongewone dingen uit. Hori-
zontaal plat opstijgen lukte zonder pro-
blemen. Het terug recht komen na mijn 
pak onderste boven volledig op te blazen, 
een onmogelijke opdracht met mijn per-

soonlijk pak, lukte aardig snel. Alsook het 
pak opblazen met het loosventiel naar be-
neden leverde geen problemen op.
Zijn er ook nadelen aan dit pak? Naast de 
eigenaardig ‘look’ - sommige sites spreken 
over een Power Ranger gelijkenis - kan ik 

niet veel bedenken. Het enige kwetsbare 
deel zijn de voeten, want als je in iets 
scherps trapt voor je je botjes aan hebt, 
dan bestaat het gevaar voor een gat. 
Maar anders? Surfend op het internet 
heb ik alleen maar positief commentaar 
gevonden. Als dit pak geen revolutie in 
het duiken betekent, dan denk ik na één 
duik, dat het dit zeer goed benadert. Als je 
de aankoop van een droogpak overweegt, 
dan moet je zeker eens de Fusion uitpro-
beren vooraleer je beslist. 

Meer info op de website.

www.whitesdiving.com/fusion
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