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Hoewel de natpakken al een zeer sterk geëvolueerd zijn ten opzicht van mijn eerst pak, heb
ik mij steeds afgevraagd waarom duikpakken zo stug aanvoelen. Als je een suf- of kitepak
aantrekt, dan voel je dat er nog groeimogelijkheden zijn. Deze pakken zijn immers zeer
soepel. Ook het neopreen voelt totaal anders aan. Toegegeven, de vereisten voor een natpak,
isolatie en stevigheid, zijn wel ietsje anders dan voor een surf- of kitepak, vnl. soepelheid,
maar sommige aspecten kunnen gemakkelijk overgenomen worden. Maar ik verwacht geen
kruisbestuiving van beide soorten, want als ik het goed heb, zijn de maken de fabrikanten van
surfpakken geen duikpakken, en omgekeerd.

Surfig duikpak
Tot is het pak Focea Premium van
BEUCHAT aangeboden kreeg. Het pak,
verkrijgbaar in 5 en 7 mm, ziet er niet
uit zoals een gewoon natpak. Het is een
patchwork van allerlei stukjes neopreen.
Deze lappendeken heeft niet aleen het
voordeel dat bij beschadiging het lapje
gemakkelijk te vervangen is, maar
hierdoor
is
het
mogelijk
om
verschillende soorten stof te gebruiken.
Soepele stukken aan de polsen, harde
aan de buitenkant van knieën, schouders
en ellebogen, terwijl flexibele stukken
aan de binnenkanten, enz. Ook ontstaat er hierdoor een betere pasvorm (zo zijn de armen al
voorgebogen).
Alle stksels zijn aan de buitenkant afgeplakt en dus verstevigd. Aan de binnenkant is dit niet
het geval, maar dat stoort niet.
Het pak is goed afgewerkt en dat zie je aan
de details. Zes ritsen: twee aan de enkels,
twee aan de polsen, één op de rug en één
aan de keel. Deze laatste zorgt voor een
betere aansluiting rond de nek terwijl het
toch gemakkelijk blijft om de rugrist toe te
trekken. Het geeft ook de mogelijkheid om
de sluiting rond de hals los te laten zo lang
je op het droge bent.
Een mogelijke bezorgdheid is dat zes ritsen
zes zwakke punten kunnen zijn. Langdurig
gebruik zou zoiets aan het licht brengen,
maar een 5-tal duiken niet.
De rits op drug dient om het pak aan te trekken. Over de locatie van deze rits maak ik me
een beetje zorgen. De vetlaag op de rug is immers veel dunner dan die op de buik - bij
sommige duikers vele, vele malen - en daarom heeft een buikrits veel minder negatieve
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-2/3gevolgen op de isolatie. De speciale ‘Water Damp Seal’ (in elkaar passend reliëfneopreen) zou
de koudebrug moeten tegengaan.
Ik heb een pak met aparte kap. Het voordeel
hiervan is dat in ondanks mijn Medium size
toch een Large size kap kan nemen. De isolatie
zal wel iets minder zijn, maar dat zou volgens
de verdeler niet veel mogen verschillen. Een
detail is dat de kap met een haakje aan het
pak kan bevestigd worden. Zo kan je het pak
en de kap samen opbergen. Verkleint de kans
dat je je kap bij de volgende duik vergeet. En
detail! Het oogje en het haakje hebben een
opbergplaats voor het duiken.
Om te verhinderen dat je duikcomputer van je
linkermouw glijdt, is er een velcro voorzien. Je
bevestigt één deel aan je instrument dat dan om het andere deel op je pak ingrijpt. Simpel en
effectief systeem. Ook de plaatsing is goed. Met een groter streepje velcro zouden gerust
verschillende instrumenten kunnen bevestigd worden.
Voor het aantrekken heb je niemand en ook geen hulpmiddelen nodig. Dit is het eerste pak
dat ik volledig alleen aan en uit kan trekken.
Handig voor bepaalde disciplines in het duiken.

Onder de zeespiegel
Op mijn bestemming terk ik het pak zonder
problemen aan. De seals aan enkels en polsen
zijn zeer soepel. Ik glijd er in. Het pak
aantrekken verloopt even vlot als in de winkel.
De bewegingen op het droge zijn zeer
natuurlijk. Het is alsof ik geen duikpak aan heb.
Geslaagd voor de droge test, maar wat met de
natte?
Ook in het water valt de soepelheid op. De
bewegingen zijn zeer natuurlijk. Het voelt echt
als een tweede huid. Voor deze eigenschap krijgt het pak een 10 op 10!
Bij de eerste duik ben ik de duikkap al
vergeten. Ik had het speciale haakje niet
gebruikt omdat ik vrees dat bij het wegbergen
er kans bestaat dat het er af scheurt. Dan
maar duiken zonder.
Bij het in het water stappen voel ik niet het
typisch verschijnsel van het koud kruipend
water. Is het pak dan toch zo dicht als de
verdeler beweerde? Tijdens het duiken voel ik
echter koud water op mijn rug. Ik wijt het aan
het ontbreken van een kap. Bij latere duiken
blijkt dit verschijnsel zich nog steeds voor te
doen. De waterdichte seal op de rug blijkt niet
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-3/3echt te werken.
Tijdens één van mijn duiken in relatief warm water krijg ik het zelf koud. Ik ben geen
actieveling onder water, maar met een pak van 7 mm zou dit niet mogen gebeuren. Tijdens
een diepe duik met een lange decompressiestop heb ik het echter niet koud. Geslaagd?
Ik twijfel.
-----------Nuttige websites:
www.beuchat.fr
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