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Boven water spreken we niet allemaal dezelfde taal, maar 
met het boek Scubasigns, the guide to all diving hand signals 

spreekt vanaf nu elke duiker dezelfde taal. 

500 handsignalen

 Dit is nou typisch zo een boek 
waarvan je je af vraagt waarom 
het er nog niet was. Binnen 
iedere duikopleidings organisatie 

komen de hand signalen aanbod. Duim 
omhoog: Opstijgen. Duim naar beneden: 
Zakken. Het meest gebruikte handsignaal is 
ongetwijfeld het OK signaal. De Nederlandse 
auteurs, Dave van Stijn en Mike Harterink 
kwamen elkaar een paar jaar geleden tegen. 
Na wat biertjes onstond het idee om een duik 
hand signalen boek te maken. De volgende 
ochtend bleek het wilde plan levensvatbaar. 
In alle hoeken van de wereld deden de twee 
duik instructeurs onderzoek en gingen ze met 
duikers in discussie. Signalen ontstaan 
spontaan en zijn soms alleen binnen kleine 
kring bekend. Welke zijn ingeburgerd en 

BOEKEN

Wil je met me trouwen?
Maak een half hartje.

Maak zijn/haar hart compleet met jou half hartje.

Ja ik wil
Schud je hoofd van links naar rechts.

Nee dat wil ik niet

moesten in het boek? Na de selectie werden 
onder water de duik handsignalen vastgelegd. 
Het resultaat is een tweehonderdachtentachtig 
pagina’s tellende ‘bijbel’ met bijna vijfhonderd 
duik handsignalen. Er zijn maar liefst 
achthonderdentwintig foto’s opgenomen. In 
het hoofdstuk ‘Basics’ komen de algemene 
signalen voorbij die we leren tijdens onze 
eerste stappen in de duikwereld. Overigens, 
een veelvoud van wat ik ooit binnen mijn 
organisatie leerde. Het geeft direct al aan hoe 
compleet dit boek is en dat de auteurs goed 
naar alle organisties hebben gekeken. Andere 
hoofdstukken tonen signalen die gebruikt 
kunnen worden aan het wateroppervlak, 
nachtduiken, onderwaterleven of wrakduiken. 
Dit handboek kan je duiken interessanter, 
veiliger, maar vooral ook leuker maken.  

Hoe het boek te gebruiken
Onder water communiceren is al lastig 
genoeg, zo maar een nieuw handsignaal 
introduceren is niet verstandig. Veiligheid 
gaat voor alles, zaai geen onnodige  verwarring 
bij je buddy. Daarom, neem nieuwe hand
signalen altijd eerst door boven water. 
Let er onder water ook goed op of je buddy 
het signaal goed begrepen heeft en bevestigd. 
Overdrijven is ook een kunst en wordt 
afgeraden. 
Rijk zullen de schrijvers, Dave en Mike, niet 
worden van je aanschaf. De baten gaan 
namelijk naar Scubasigns foundation. Deze 

stichting zet zich in om in onderontwikkelde 
gebieden lokale mensen op te leiden tot 
duikinstructeur of zelfs duikschoolhouder om 
zo het marine milieu te helpen beschermen. 
Binnenkort wordt een eerste potentieel 
project bezocht. Via duiken houden we je op 
de hoogte.
www.scubasigns.com, 288 pagina's, engelstalig 
€ 24,95. ISBN: ISBN 978-90-9024-165-4. 

Duiken mag drie exemplaren van ‘Scubasigns’ 
weggeven. Wil je hiervoor in aanmerking 
komen, stuur dan voor 29 juli een e-mail naar 
redactie@duiken.nl met als onderwerp ‘hand-
signaal’ en het goede antwoord op de vraag 
welk signaal op de foto rechts is afgebeeld. 
Vergeet niet je adres te vermelden.


