
 

Zuurstof onder water 
Lang onder water met de "rebreather" 
 

Lang onder water blijven kan alleen met zuurstof. Met deze allernieuwste zuurstoffles kan 
je wel zes uur onder water blijven. En hij is helemaal niet super groot. Je eigen adem wordt 
namelijk opnieuw gebruikt. Hoe dat kan zie je in deze clip. 

Zo, 45 seconden. Maar als ik nou nog langer onder water wil blijven, dan moet ik zuurstof 
meenemen, dan heb ik gewoon extra lucht nodig.En als ik nou heel lang onder water wil 
blijven, zoals bepaalde mensen bij de Marine, dan is er een heel speciaal apparaat voor. En 
dat is dit: "de rebreather".Ja, dat klopt. 

Hoe werkt het?Dat is 'm. Eh, nou, de naam zegt het al: "rebreather", dus de lucht die je 
uitademt wordt nog een keer hergebruikt, het is in feite een open systeem waarbij je 
inademt en ook gelijk de bellen weer uitademt.Dat is zeg maar de gangbare zuurstoffles? 

Dit is de gangbare sportduikerset wat door iedereen wordt gebruikt. Bij rebreathen en 
hergebruik je de lucht die je uitademt. Dus hoe doe je dat?Eh, je hebt een masker op met 2 
slangen en een long op je borst. En zodra je uitademt zal de lucht via de slang in de long 
worden geblazen. Vanuit de long wordt het gefilterd en gaat het via een andere weer je 
mond in. Maar dan is er toch al een bepaalde hoeveelheid zuurstof uit?Ja, het zuurstof wat 
verbruikt is wordt dan via deze 2 drukhouders weer aangevuld en de filtering van de 
kooldioxide die in je spieren wordt aangemaakt gaat, gaat via deze koolzuur absorptie kalk 
weer terug naar je mond.  

En nou heb ik zo'n vermoeden, dat je me gaat vragen om het te testen?Daar heb je vast zin 
in?Ja, leuk. Zo, dit wordt wel minder zwaar als ik het water in ga hè?Ja, als je in het water 
bent met deze long dan ben je wat positiever. Zit ie goed?Ja, dat lijkt me wel. Kun je te 
water?Ja.Oké, dan gaan we te water!Nou, volgens mij kun je het heel duidelijk zien: er 
kwamen bij mij veel minder bubbels dan bij hem. En bovendien is mijn duikuitrusting veel 
efficiënter, want bij hem zit er veel meer lucht in. Bovendien kan hij maar 1 uur op 6 meter 
diepte blijven, en ik heb veel minder bij me en ik kan wel 3 uur op 6 meter diepte blijven! 
Nou, en als ik echt gek wil doen, kan ik met dit veel dieper komen dan hij. Ik ga het nog een 
keer proberen, het is leuk. 


