Jeugdduikhoekje

- SKUBBA & FRED

Scuba

Nu Skubba een set openwatervinnen
bezat, was zijn duikuitrusting bijna
compleet. Hij had immers ook een
echte duikbril en een heus duikpak.

Ze waren geslaagd in het maken van een
paar vinnen. En had de meneer van de
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Cartoon: Peter Bosteels.
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oud water hield hem vroeger al niet
tegen om te gaan duiken en nu zeker niet meer. Nu was het altijd Fred,
bijna blauw van de kou, die vroeg om naar
huis te gaan. Alleen bij het omkleden had
Skubba het soms koud. Een nat pak uittrekken en druipnat in je blootje staan,
daar krijg je het niet warm van. Maar klagen deed hij niet, hij kon immers duiken.
Toch vonden beide vrienden dat er iets ontbrak. Met een snorkel moest Skubba steeds
aan het oppervlak blijven. Hij kon wel duiken, maar nooit lang. De snorkel verlengen
was geen oplossing, want dan kreeg Skubba hoofdpijn en als de tuba te lang was,
dan kon hij zelfs niet meer ademen. Hun
luchtpomp met emmerduikhelm werkte
wel. Skubba vond echter dat hij hierdoor
veel te traag vooruit ging. Er moest dus iets
bestaan waarbij hij zijn echte vinnen kon
gebruiken. Immers, de meneer van de winkel had hen verteld over zijn lange duiken
onder water.
Het was pas na enig opzoekwerk van Fred
dat ze begrepen wat het was. Ze misten
een SCUBA. Dat vreemd woord was de afkorting van ‘Self Contained Underwater
Breathing Apparatus’, vrij vertaald: ‘autonoom onderwaterademapparaat’. Verder
opzoekingswerk leverde een verklaring
op: een persluchtapparaat zoals dat wordt
gebruikt door duikers. Maar hoe zag zo’n
apparaat er uit en hoe werkte het? Fred
ontdekte dat het bestond uit ‘een duikfles
met samengeperste lucht en een ademautomaat die de druk terugbrengt naar
de druk van het water op de diepte waar
de duiker zich bevond’. Het eerste Scubaapparaat werd uitgevonden door Rouquayrol, Denayrouze en Fernez-Le Prieur, dat
vervolgens in 1943 verbeterd en gecommercialiseerd werd door Emile Gagnan en
Jacques-Yves Cousteau. Hij vond er zelfs
een foto van.

duikwinkel hen niet verteld dat fabrikanten
daar jaren over deden? Dan konden ze toch
zoiets simpel als een scuba maken!
Het eerste wat ze moesten vinden, was
een duikfles. Het moest een stevige fles
zijn, want Skubba wou niet dat ze brak. Een
colafles zou dus niet voldoen.
Bij de loodgieter vonden ze wat ze nodig
hadden. De man was zo vriendelijk om er
een kraantje op te monteren. Ze moesten
wel beloven dat ze zouden terugkeren om
te tonen wat ze gemaakt hadden.
Een oude doucheslang diende om de lucht
uit de fles naar de mond te brengen. Ze
wisten wel niet hoe ze ‘een druk afhankelijk
van het water op de diepte’ moesten bekomen, maar dat zouden ze later wel bedenken.
Op dit moment was hun grootste probleem
het samenpersen van lucht in de fles. Met
de grote, staande fietspomp van vader konden ze er een beetje lucht in pompen. Maar

Skubba kon er amper één teug lucht uitkrijgen. Te weinig om lang te duiken.
De compressor van de buurman gaf meer
‘bar’. Skubba wist niet wat een ‘bar’ met
druk te maken had, maar begreep wel dat:
"Hoe meer 'bars', hoe meer druk". En dat
was nu het belangrijkste.
De compressor kon tot 8 bar. Indien Skubba
de kraan van de fles goed bediende, dan
was dat genoeg om een aantal keer te ademen. Boven water lukte hem dat aardig,
maar zou dat onder water ook lukken? Er
was maar één mogelijkheid om erachter te
komen. Duiken!

Met zijn duikpak, botjes, vinnen, duikbril,
zelfgemaakte loodgordel en een fles op
zijn rug leek Skubba al op een echte duiker.
Fred was fier op zijn duiker en keek vol bewondering naar zijn vriend die hun SCUBA
zou testen. 
Patrick Van Hoeserlande
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