
De Octopus in de Praktijk

Inleiding
‘Buddy breathing’ is binnen de NOB altijd gezien als de belangrijkste hulptechniek bij een falende luchtvoorziening, maar sinds de
introductie van de Richtlijnen voor Veilig Duiken heeft de Alternatieve LuchtVoorziening -ALV- die plaats ingenomen.
Dat werd tijd. Wereldwijd hadden de grote opleidingsorganisaties, inclusief de CMAS, de meerwaarde van de ALV al lang onderkend
en in de (voorlopige)Europese Normen wordt een ‘Alternative Breathing Gas System’ tot de vaste uitrusting van iedere duiker gere-
kend. Ook onder NOB-duikers is een extra automaat inmiddels gemeengoed geworden.

Hoog tijd om eens uitgebreid stil te staan bij de ins en outs van dit levensreddende uitrustingstuk en het op te nemen in de opleiding
én in de training voor gebrevetteerde duikers. Net als we altijd met buddy breathing deden, moeten we nét zo lang met de ALV oefenen
tot alle duikers er mee overweg kunnen. Intuïtief en trefzeker; onder alle omstandigheden.

De vorm van de ALV
De Alternatieve LuchtVoorziening kent veel verschijningsvormen. Of zoals de (voorlopige)Europese Norm het zo mooi stelt: 

"Dit kan variëren van een octopus (een extra automaat met een iets langere slang) 
tot een volledig gescheiden tweede systeem met aparte ademgasvoorziening." 

Laten we het onszelf niet nodeloos ingewikkeld maken en ons beperken tot de octopus. Dat is sowieso de meest voorkomende vorm
van de ALV. Logisch, de octopus maakt uitsluitend gebruik van bekende onderdelen die overal verkrijgbaar zijn en binnen een paar
minuten aangebracht kunnen worden. Het is bovendien de minst dure oplossing. Een geheel dubbel uitgevoerd systeem is het andere
uiterste, maar als dat op de conventionele manier is uitgevoerd, kun je er exact hetzelfde mee werken als met die simpele extra auto-
maat op je eerste trap. Je hebt wat meer ingebouwde veiligheid, maar ook een veel duurdere, zwaardere uitrusting.
En ja, er zijn andere, minder conventionele mogelijkheden. Maar daar komen we later in dit stuk op terug.

Integratie in je uitrusting
Je zult de ALV waarschijnlijk nooit nodig hebben, maar als dat onverhoopt toch gebeurt is er meestal sprake van stress. Misschien zelfs
wel van paniek. In ieder geval geen situatie waarin je rustig de tijd kunt nemen om om naar je octopus te zoeken. Daarom moet je hem
altijd blindelings kunnen vinden. Maar vóór je die extra automaat op je eerste trap schroeft, moet je voor jezelf een glashelder antwoord
op de volgende vraag hebben: ‘Voor wie is die octopus geval van nood nu eigenlijk bedoeld; voor mijn buddy of voor mijzelf?’
Ga je er van uit dat de octopus voor je buddy bedoeld is, dan volstaat een conventionele uitrusting. 
Ga je er daarentegen van uit dat je buddy in hoge nood jouw hoofdautomaat uit je mond zal trekken, dan moet je andere maatregelen
nemen en je uitrusting verregaand aanpassen om daarop voorbereid te zijn. Zó ver zullen de meeste duikers niet willen gaan. 

Integreren van de octopus in de uitrusting kan op meer dan één manier en daar zijn een paar vaste regels voor:
A De automaat met de langste slang is voor de luchtvrager.
B De ALV moet te allen tijde direct onder handbereik van beide duikers zijn en gereed voor onmiddellijk gebruik.
C Om extra stress te vermijden dient alles wat het gebruik kan bemoeilijken vermeden te worden. 

Helaas wordt hier maar al te vaak erg nonchalant mee omgegaan.
Traditioneel wordt de octopus parallel aan de hoofdautomaat op de eerste trap gemonteerd zodat hij onder de rechterarm door komt. Hoe-
wel dat voor de hand zou liggen, schrijven de grote internationale opleidingsorganisaties dit niet zo voor. Integendeel. Ze hebben er zelfs
helemaal geen ‘rules’ voor. ‘Ach, iedereen doet het zo’, is klaarblijkelijk het motto. In de praktijk blijkt dat echter niet altijd waar te zijn.

1 Veel duikers laten hun octopus en instrumenten zomaar een
beetje om zich heen bungelen, met als gevolg dat de levens-
reddende automaat op het kritieke moment vol modder en
zand zit en dan helemaal niet meer werkt. Deze opzet voldoet
aan regel A, maar is volstrekt onvoldoende.

2 Dat is door de meeste organisaties beter geregeld. Over het
algemeen schrijven die een vaste driehoek voor, waarbinnen
de octopus op het jacket vastgezet moet
worden: van de mond tot links en rechts
van het middel.
Dit voldoet aan regels A en B, maar
als je er mee gaat oefenen blijkt 

vrijwel meteen dat het helemaal niet zo handig is als de octopus over rechts komt. Als luchtvrager krijg je
de automaat ondersteboven aangereikt en de slang wringt in je mond als je probeert jezelf tegenover of

niet erg handigzo niet!
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parallel aan je buddy te positioneren. Bovendien is het heel lastig om samen met elkaar op te zwemmen. 
Alléén a-symmetrisch gebouwde automaten zoals de Cyklons, Jetstreams en XStreams van Poseidon, de Vipers van Dacor en andere
z.g. ‘douchekopautomaten’ kennen dit bezwaar niet.

3 Wanneer je er mee oefent blijkt plaatsing van de octopus over
links het makkelijkst te werken voor beide buddies.
De luchtvrager krijgt hem meteen goed voor zijn mond en de
slang maakt geen hinderlijke bochten als hij zich tegenover de
luchtgever plaatst. Naast elkaar zwemmen gaat moeiteloos.

Deze opzet voldoet aan regels A, B en C, maar is nog niet op-
timaal, omdat de algemeen geaccepteerde driehoek in de
praktijk toch erg groot blijkt te zijn. 
Wanneer de octopus onder in die driehoek zit, is er nog altijd
gevaar dat hij over de grond sleept, vol met vuil komt te zitten
of zelfs defect raakt. Bovendien verdwijnt hij al gauw uit het
zicht onder je jacket wanneer je een beetje voorover zwemt.

4 Wil je de octopus écht direct onder handbereik hebben, dan zal hij een flink stuk hoger gemonteerd moeten worden. Beperk de drie-
hoek daarom tot de mond en de oksels. Hij is dan veel beter zichtbaar, óók als je voorover zwemt. (Voldoet aan regels A, B en C)

5 Franse duikers gebruiken vaak nog een andere methode om de octopus te integreren. 
Daarbij wordt de automaat onder aan het jacket vastgezet en komt de slang over de linkerschouder.
Weliswaar ligt de octopus op deze manier niet altijd even goed in het zicht, maar je kunt de fel gele
slang eigenlijk niet missen. Het geheel is zódanig bevestigd dat je octopus met één stevige ruk aan
de slang naar je toe kunt trekken en daarom is dit zeker ook geen slechte methode. 
(Ook deze methode voldoet aan regels A, B en C)

Let op! Hoe je de octopus ook plaatst, zet hem altijd op één enkel goed bereikbaar punt vast. Bij
ieder stabilizing jacket worden tegenwoordig van die fraaie ‘hose retainers’ meegeleverd.
Jammer genoeg zijn deze kunstige houdertjes in vrijwel alle gevallen totaal onbruikbaar
voor de octopus. 

De slangen glijden er vrij door heen en de automaat gaat alle kanten uit zodat je nooit precies
weet waar hij uithangt als je hem plotseling nodig hebt. Erger is dat de octopusslang er ook niet met één enkele ruk uit
getrokken kan worden. De slang glijdt tot hij niet verder kan en komt op die manier maar heel gedeeltelijk vrij. En dat is wel het
allerlaatste waar je buddy op zit te wachten als hij, vechtend tegen opkomende paniek, naar lucht smacht. 

Gelukkig heeft iedere duikshop voor een paar Euro tal van bruikbare oplossingen voor je: een kapje van soepel plastic dat precies over
je mondstuk past of een slim dingetje van klitteband of neoprene waar je de automaat zó uit kunt trekken. 
Maar hoewel ze een goed systeem voor de octopus gebruiken, kunnen sommige duikers maar heel moeilijk af-

scheid nemen van die fraaie hose retainers en gebruiken ze die om de octopusslang óók nog ergens halverwege
vast te zetten. Met als gevolg dat hij op een kritisch moment toch niet vrij kan komen. Niet doen!

Nóg zo’n punt om ’ns goed over na te denken
Bij de plaatsing van de octopus komt meestal ook de plaatsing van de console ter sprake. Octopus en console mogen elkaar immers
nooit in de weg zitten.
En ook de console kan maar beter zijn vaste plaats hebben want duikdiepte, verstreken
duiktijd, eventuele decompressieverplichtingen en resterende flesdruk en zijn nu een-
maal zaken die je van moment tot moment wil kunnen checken. 
Zet de console daarom in ieder geval zó vast dat je altijd weet waar hij zit en je hem
makkelijk af kunt lezen. 
Laat je de octopus over links komen, dan kun je de console het best over rechts
dragen. Dat is sowieso geen onlogische plaats. 
Integendeel. Als je gecontroleerd af wilt dalen of opstijgen kun je de instrumenten
comfortabel in je rechterhand houden terwijl je met de linker de inflator bedient.

Tip: de D-ring aan het eind van je rechter schouderband is dan een ideaal ophangpunt
en met een stukje elastisch koord en zo’n plastic haakje doe je wonderen.
Helaas is plaatsing over rechts niet bij alle consoles mogelijk.
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Twijfels en Meningsverschillen
Veel gestelde vraag: Waarom moeten buddies die de octopus gebruiken zo nodig naast elkaar kunnen zwemmen? Ze moeten toch on-
middellijk aan de opstijging beginnen?
Dat is in de meeste gevallen inderdaad de beste manier. Maar niet bij een bootduik op zee, in de Oosterschelde, of op een andere duik-
stek waar het flink stroomt. Dan kunnen de buddies maar beter éérst naar de ankerlijn zwemmen voor ze aan de opstijging beginnen.
Anders zouden ze wel eens veel te ver van de boot boven kunnen komen.

Maar hoe goed je ook oefent, op het beslissende moment gaat het allemaal toch nét even anders dan je hebt geleerd.
Een veel gehoord argument is, dat een duiker in paniek nergens naar kijkt en gewoon de eerste de beste automaat uit de mond van de
dichtstbijzijnde duiker rukt.
Dat is zeker niet uitgesloten en daarom oefenen we er ook op. Toch kan de opleiding dit gevaar zeker verminderen door héél duide-
lijk te zijn over het meest efficiënte gebruik en de optimale plaatsing van de octopus. En vooral door er veel mee te trainen.
Daarbij zul je trouwens merken hoe makkelijk je zelf van je eigen octopus gebruik kunt maken; óók als die over links komt. Die opval-
lende gele octopusslang is namelijk nét iets langer dan de standaardslang en dat maakt het hele verschil.

Doing It Right
DIR of ‘Doing It Right’ mag in dit verhaal zeker niet ongenoemd blijven. 
DIR is een stroming van duikers die héél serieus nadenken over hun sport. En omdat
zij zich vaak in zeer krappe ruimten, zoals wrakken en grotten begeven zijn gewone
octopus-procedures voor hen vaak niet uitvoerbaar. 
Zij werken daarom met een héél lange slang, een z.g. ‘long hose’ van 7 ft of 210 cm,
zodat de luchtvrager in nauwe doorgangen vóór de luchtgever uit kan zwemmen.

Die lange slang is echter wél aan de ‘primaire automaat’ van de luchtgever gemon-
teerd, want dat is de automaat die volgens de DIR doctrine afgegeven wordt. 
Voor dat geval heeft de DIR duiker zijn ‘secondaire automaat’ aan een stevig stuk
elastisch (bungy)koord direct onder zijn kin hangen. 
Die kan hij dan met één hap pakken, in dezelfde beweging waarmee hij de lange slang
over zijn hoofd trekt. 
Dit is een bijzonder slim idee, dat aan ruimschoots alle basisregels voldoet. 
Je hebt de reddende automaat onmiddellijk onder handbereik en door de lengte van de
slang kan de luchtvrager de automaat ontspannen en zonder hinderlijk gewring in zijn
mond houden terwijl hij voor je uit zwemt. Kun je hem meteen een beetje in de gaten
houden.

Maar ... we hebben het hier allang niet meer over een extra automaat en wat losse onder-
delen, maar over een complete systematische benadering, waarbij de hele uitrusting radi-
caal is aangepast aan het ideaal van maximale veiligheid.
Als je voor een dergelijke opzet van je uitrusting kiest, dan kun je dat niet zo’n beetje halfslachtig doen. Dan moet je het hele idee
overnemen en dan blijkt die lange slang slechts het topje van een enorme ijsberg te zijn. 

DIR, met zijn typische ‘DIR configuraties’, zijn DIR Terminologie, ‘DIR filosofie’ en niet te vergeten, zijn ‘DIR apostelen’ vormen
een verhaal apart. Een interessant verhaal, dat nodig eens in een serie gerichte specialisaties uitgewerkt moet worden.

Oefeningen in ‘lucht delen’
Uitgangspunt
Nu de octopus feitelijk tot de standaarduitrusting behoort is het van het grootste belang dat de duiker zo snel mogelijk leert dit uit-
rustingstuk zowel in de rol van luchtvrager als luchtgever -donor- efficiënt te gebruiken.

Oefeningen (zie PIF)
Cursisten zijn voorafgaand aan de les ingedeeld in buddy-paren.
Let op! Zie er op toe dat vooraf een degelijke buddy check gehouden wordt. 

u Basisoefening
Een van de cursisten uit elk paar neemt de automaat uit zijn mond en krijgt de octopus van zijn buddy. 
Vervolgens laten ze zien hoe ze de onderarmgreep toepassen voor de opstijging. Niet écht laten opstijgen. 
Geef de cursisten nu tijd om samen de meest optimale positie ten opzichte van elkaar te vinden en laat ze aansluitend de lengte van
het bad op en neer zwemmen. Bij het keerpunt wisselen ze van rol vrager/gever.
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Let op! Let er op of de octopus zó geplaatst is dat beide buddies ontspannen naast
elkaar kunnen zwemmen. 

Let op! Check de positie van de octopus en adviseer zo nodig om hem naar de ande-
re kant te verplaatsen.

Let op! Wijs op het gebruik van de loosknop om de octopus direct voor gebruik te klaren.
Let op! Wijs op de onderarmgreep en laat elke oefening daarin eindigen. 

Laat de cursisten liever niet echt opstijgen; dat kost alleen maar tijd en zo kun
je ook in het zwembad het signaal afgeven dat jo-joën zoveel mo-gelijk verme-
den moet worden.

v:Wat meer realisme, wat meer stress
Gaat deze oefening goed, herhaal herhaal hem dan, met dit verschil dat de luchtvrager
de automaat uit zijn mond neemt en helemaal uitademt voordat hij zich tot de gever
wendt om lucht te vragen.
De gever dient adequaat op het gebaar ‘geen lucht’ te reageren door onmiddellijk de octo-
pus te pakken en die over te geven, waarbij hij de loosknop bekrachtigt.

Variant: de vrager vraagt om de octopus, maar pakt hem vervolgens zelf zodat hij zelf
de loosknop moet bedienen.

Deze laatste oefening en de volgende kunnen statisch uitgevoerd worden, waarbij de
buddies tegenover elkaar op de bodem zitten. Laat elke oefening eindigen in de onder-

armgreep en laat de buddies telkens van rol luchtgever/vrager wisselen.

w Nóg wat realistischer, nóg wat meer stress
Gaat deze oefening goed, herhaal herhaal hem dan, met dit verschil dat de luchtvrager en de gever op ±3 meter van elkaar zitten.
Voer de afstand langzaam op, maar ga in geen geval verder dan ±7 meter.

Let op! Er zullen er altijd wel een paar zijn die helemaal uitgeademd met de set op hun rug de volle breedte van het bad onder water
kunnen zwemmen, maar dat mag je in geen geval stimuleren. 
Integendeel: verbied het maar. We willen onze duikers immers aanleren om consequent als buddypaar te duiken en nooit
onverantwoord ver uit elkaar te gaan. 
Benadruk daarbij dat ze een dergelijke afstand in het buitenwater met een dik pak aan zeker nooit zullen halen.
Wanneer je erop toeziet dat de luchtvragers daadwerkelijk helemaal uitademen voor je ze naar de beoogde luchtgevers toe
laat zwemmen, zul je zien dat ook de meer prestatiegerichte cursisten zich wat meer inhouden.

N.B. Een van de leidende ideeën bij de nieuwe opleidingen, is om dergelijk flink vertoon en macho-gedrag zoveel te ontmoedigen.

x Nu gaat het er een beetje op lijken
Gaat deze oefening goed, herhaal herhaal hem dan, met dit verschil dat de gever met zijn neus tegen de muur zit, zodat hij de lucht-
vrager niet aan ziet komen.
De gever zal nu snel en doelgericht moeten reageren, want de vrager zal het écht benauwd hebben.
Voer de afstand opnieuw langzaam op, maar ga ook nu weer in geen geval verder dan dan ±7 meter.

Let op! Sta er op dat ook nu ‘netjes’ en met de juiste gebaren om lucht gevraagd wordt. 
Let op! Laat zowel het geven als het zelf pakken van de octopus oefenen en let op het gebruik van de loosknop.

y Actie!
De voorgaande oefening moet uiteindelijk ook dynamisch uitgevoerd worden, maar er zijn waarschijnlijk méér lessen voor nodig om
de cursisten dat veilig en gecoördineerd te laten doen.
Laat de cursisten in buddyparen het zwembad rond zwemmen. Geef ze daarbij iets te doen om hun aandacht af te leiden: bijvoorbeeld
een stuk touw om knopen in te leggen. 
Wijs vervolgens telkens een buddypaar aan dat samen bij een ander buddypaar lucht moet gaan vragen. 
Laat ze wél eerst helemaal uitademen en geeft zelf het signaal wanneer ze mogen gaan zwemmen.

Let op! let er op dat de te overbruggen afstanden niet al te groot worden.

Paniekscenario
Tot hier waren de oefeningen er op gericht, om de buddies te leren goed gecoördineerd samen te werken. In werkelijkheid gaat het
echter niet altijd op die manier en ook dat moeten de cursisten oefenen.
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Onderarmgreep bij ‘lucht delen’
Bij deze greep kun je signalen uitwisselen door in

elkaars arm te knijpen en dat is nuttig om het contact
te onderhouden. Reageert het slachtoffer hier niet op,
dan is hij waarschijnlijk vér heen en is extra aandacht

geboden. Zo iemand pak je bij voorkeur stevig vast 
bij de banden van zijn jacket bij de opstijging.



Benadruk wél dat de volgende oefening uitsluitend bedoeld is om de luchtgever te trainen om te gaan met onverantwoordelijk gedrag
van paniekerige vragers en dat ze dit in geen geval zelf zo moeten doen.

Let op! Onverhoedse overvallen horen niet thuis in een fatsoenlijk lesschema. 
Loop de volgende oefening vooraf zorgvuldig met de cursisten door, zodat ze in het water niet écht overvallen worden.

U Lucht delen wordt lucht stelen
Zet de luchtgever met zijn gezicht naar de muur en stel de vrager binnen zijn maximaal haalbare afstand  op. (max 5 á 7 mtr) 
Laat hem helemaal uitademen voor hij mag beginnen met zwemmen. 
Als hij bij de gever aankomt, pakt hij zonder omhaal diens automaat uit zijn mond en begint daaraan te lurken.

De luchtgever-tegen-wil-en-dank verzet zich niet.
Hij zoekt rustig zijn octopus op en neemt die zelf in gebruik, pakt vervolgens de vrager bij zijn onderarm, knijpt om diens aandacht
te trekken en kijkt of hij contact krijgt. Lukt dat, dan probeert hij hem wat te kalmeren. 
Alvorens met de opstijging te beginnen probeert de luchtgever met de vrager van automaat te ruilen, teneinde met zoveel mogelijk be-
wegingsvrijheid t.o.v. elkaar en zo min mogelijk stress aan de opstijging te kunnen beginnen.
Reageert de vrager niet, dan pakt de gever hem stevig bij de banden van zijn jacket en begint de opstijging. 

Let op! Deze lompe manier van ‘lucht stelen’ gaat tegen alles in wat we onze duikers willen leren. 
Prent je cursisten in dat zij nooit op deze wijze lucht mogen halen, maar dat ze er wél altijd op voorbereid moeten zijn dat
iemand in paniek dat bij hen doet.

Let op! Lucht stelen blijkt veel moeilijker dan het lijkt. Het kwaad straft zichzelf! 
Veel cursisten krijgen er ongewild hele happen water bij binnen, verslikken zich en schieten dan omhoog. Oefen dit onderdeel
daarom bij voorkeur in het ondiepe, om de risico’s van dergelijke panische opstijgingen zoveel mogelijk te verkleinen.

Herhaal deze oefeningen regelmatig, vooral in het begin als velen nog aan de octopus moeten wennen.
Oefen in de beginperiode beslist geen geval buddy-breathing; zelfs niet met snorkels. Pas als de octopus een automatische reflex
geworden is kan deze ouwe koe weer uit de sloot gehaald worden. Voor de nostalgische duikers onder ons ...

Let op! Bouw al deze oefeningen rustig op. 
Zelfs voor meer ervaren duikers is het moeilijk en niet eens wenselijk om alle oefeningen meteen de eerste les af te wer-
ken. Herhaal de oefeningen regelmatig bij de persluchttraining en slijp ze geduldig in.

Uitbreiding naar de geassisteerde opstijging
V De luchtgever checkt altijd éérst of de inflator van de luchtvrager werkt en controleert of hij de opstijging op diens jacket kan

maken. In een situatie met een falende luchtvoorziening zou dat wel eens onmogelijk kunnen zijn. Er komt immers ook geen lucht
meer uit de automaat? In dat geval is de luchtgever gedwongen om de opstijging met behulp van zijn eigen jacket te maken. 
Ook het opstijgen op het eigen jacket met een wakkere, maar verder passieve buddy moet geoefend worden.

Let op! Aan iedere persluchttraining hoort een uitgebreide buddy-check vooraf te gaan, met extra aandacht voor de manier waarop
de uitrusting van de buddy is samengesteld en opgebouwd.

Tot slot ...
Waar gaat het nu eigenlijk allemaal om?
De Europese Normering zal straks eisen dat iedereen minimaal een octopus aan zijn automaat heeft, te beginnen bij de opleiding. Dat
kan de veiligheid aanzienlijk verhogen, maar alléén als we er onder alle omstandigheden mee vertrouwd zijn.
Daar moeten we regelmatig op oefenen en de noodzakelijke handelingen geleidelijk inslijpen.

We willen de ALV in noodgevallen zo efficiënt en trefzeker mogelijk kunnen gebruiken, maar er tegelijkertijd bij het duiken zo min mo-
gelijk hinder van ondervinden. Daarom is het van het grootse belang dat dit vitale uitrustingsstuk weloverwogen in onze uitrusting
wordt geïntegreerd.
Juist in stress-situaties is het nodig dat de duikers zich onderling vrij kunnen bewegen en genoeg afstand kunnen houden om elkaar niet
voortdurend in de weg te zitten. Alleen dan kunnen ze nog enige controle over de situatie houden.

Met een goed functionerende octopus direct onder handbereik, voldoende bewegingsvrijheid en zicht op wat er om je heen gebeurt voor-
kom je stress, of erger, en maak je het jezelf gemakkelijker om zonder kleerscheuren uit een bedreigende situatie te komen. 
Dat is niet alleen veel veiliger; het duikt ook zoveel leuker ...
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