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Na de zwemles waarbij diploma A, B en C of het nieuwe
totaaldiploma worden behaald, hebben kinderen twee
opties: stoppen of juist doorgaan met zwemmen om hun
vaardigheden nog wat aan te scherpen. Helaas wordt er
vaak gestopt. Zwemmen wordt door de ouders toch
vooral als een noodzakelijk kwaad beschouwd dat veel
tijd kost. Een van de populairste vaardigheden die kinderen kunnen leren is het snorkelen. Een duikbril met een
losse slurf, vaak in combinatie met zwemvliezen zijn hierbij de attributen. Na alle ellende van het ‘moeten’ leren
zwemmen is het een genot om de kinderen meer speelplezier te zien hebben. Zeker met de zwemvliezen zijn de
snelheden veel hoger en hoeft ook niet steeds het hoofd
te worden opgetild om naar lucht te happen.
De combinatie duikbril en snorkel kon beter,
was het idee van een Franse fabrikant. Door de snorkel aan de
bovenzijde van de duikbril
vast te maken kun je het
zicht door de duikbril
verbeteren en zelfs
een luchtstroom
creëren waarbij
minder
snel
condens op de
binnenzijde
van de duikbril
ontstaat.

Dit wordt bereikt door de in en later uit te blazen lucht
via een kanaal in de rand aan te voeren of naar boven naar
de snorkel terug te geleiden. Door het aanbrengen van
een mond-neusgedeelte hoeft niet per se door de mond
te worden geademd, iets waar sommige kinderen moeite
mee hebben.
Ook de bevestiging op het hoofd werd gewijzigd. Deze
loopt van de bovenzijde over het midden van het achterhoofd naar de onderkant en kan daar ten behoeve van
veiligheid of comfort strakker worden gesteld. Al met al
levert het een zeer fraaie, vernieuwende constructie op.
De nieuwe duikbril leidt echter ook meteen weer tot
problemen bij het snorkelexamen. Hoe moet je nou met
exameneisen als het ‘buddy breathing’
omgaan? Het samen met je zwemmaatje met één losse snorkel
onder water ‘overleven’. Dat
kan niet meer. Is het dan
toch alleen maar een
oplossing om lekker
in het zwembad of
op het strand te
kunnen freestylen? Of kun je
wel iets met
deze snorkels en het
diploma?
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