
ISE Battlefield Repair and Maintenance 

© 2015 InnerSpace Explorers. Erstellt von Achim R. Schlöffel  & Alain Dobbelaere 1 



ISE Battlefield Repair and Maintenance 

© 2015 InnerSpace Explorers. Erstellt von Achim R. Schlöffel  & Alain Dobbelaere 

Disclamer 
Deze handleiding is NIET bedoeld als zelfstudie maar wel als 

ondersteuning bij een cursus gegeven door een gecertifieerde 

instructeur van Innerspace Explorers. 
 

Het lezen van deze handleiding is geen vervanging van een cursus of 

een deel ervan. 
 

Deze handleiding kan alleen gedownload worden via www.is-expl.com 

door een geregistreerde student voor deze specifieke cursus. 
 

Reproducties, het publiceren in totaal of delen ervan, in welke vorm 

dan ook zijn verboden en zullen worden vervolgd. 
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Deze klas is ontworpen om:  

 

 

1. Uw mogelijkheden, sterktes en zwaktes te documenteren 

 

 

2. Jullie de mogelijkheid geven om ten velde de meeste van je 

materiaal problemen op te lossen.  
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Inhoudstabel 

• Introductie InnerSpace Explorers 

• Theorie van de duikmaterialen  
(Wat en hoe werkt het) 

• Workshops  

– INFLATOR 

– KRANEN 

• ONDERHOUD EN HERSTELLING 

– AUTOMATEN (1st en 2de TRAP) 

• Onderhoud en herstelling 

• Afregeling middendruk 

• Vervangen zittingen 

– Instrumenten 

– Pakken en drijfvermogen 
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• Introductie InnerSpace Explorers 
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Mission Statement 
 
InnerSpace Explorers is opgericht om de hoogste kwaliteit van opleidingen aan 
te bieden en dit voor alle personen die het gemeenschappelijke doel van 
onderwater exploratie en het behoud ervan hebben. 

 

De vier hoofd pijlers: onderwijzen, training, onderzoek en exploratie. Deze 
definiëren de basis van alle ISE trainingen die de sensatie, veiligheid en 
uiteindelijk het plezier van “uw passie” vergroten. 
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Waarom ISE? 
 

• Strikte algemene standaards en procedures van de organisatie. 

Alle instructeurs moeten dit volgen zodat we een gestandaardiseerde trainingen en procedures 

hebben, dit verwijdert alle inconsistentie in de organisatie. 

• Her-kwalificatie 

Dit verzekert duikers en instructeurs dat zij niet terug gaan naar de duiksport na een lange tijd 

van afwezigheid en zo zichzelf in gevaar brengen en/of de kwaliteit van training van ISE 

verlagen. Duikers moeten een evaluatie duik doen met een ISE instructeur die dit niveau van 

training bezit. 

• Geen “back to back” of gebundelde cursussen voor duikers 

Ervaring moet opgedaan worden door individuele duiken alvorens verder te gaan? Op deze 

manier zullen duikers meer van  de geavanceerde training genieten en hebben ze meer kans op 

uitblinken in deze geavanceerde onderwerpen. 

• NIET roken organisatie 

De oprichters zijn actieve explorers, zij weten dat een gezonde en fitte duiker het beste uit de 

sport zal halen. We laten rokers toe om basiscursus te starten en geven hen de “mindset” dat 

exploratie hen meer plezier zal geven dan roken en hen zal helpen te stoppen. 
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Het verleden en het heden …….. 
• ISE is opgericht door actieve ontdekkers en 

instructeurs. 

• ISE heeft de kwaliteit van de training en de 
opleiding verhoogd. 

• ISE is klaar om de nieuwe standaard te zijn in 
volgende gebieden:  

 Opleiding 

 Training 

 Onderzoek 

 Exploratie 

Duiktraining is vaak gebaseerd op het doel om snel 
iemand te leren om onderwater te ademen. Door 
deze aanpak gebeuren er regelmatig ongevallen. De 
vier pijlers van ISE bieden een oplossing en 
hervormen het duiken in een sport die veiliger en 
leuker wordt voor alle duikers.  
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De toekomst 

 
• Ontwikkelen van programma´s die gecertifieerde duikers helpt om meer uit de sport te halen. 

 

• Ontwikkelen van de hoogste standaards in de industrie. 

 

• Ontwikkelen van een internationale basis van toegewijde instructeurs die wereldwijd duikers helpen. 

 

• Ontwikkelen van duikcenters die wereldwijd ontdekkers ondersteunen in hun logistiek en andere noden 

om de onderwaterwereld te ontdekken. 
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Introductie 

 

• Waarom deze cursus? 

• Hoe gaat dit ons helpen? 

• Wat moeten we van deze cursus 

verwachten? 

• Welke zijn de minimum standaards? 

• Hoe gaat ISE ons op dit niveau brengen? 
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Je bent al een goede duiker,   ISE wil je naar het volgend niveau brengen. 



ISE Battlefield Repair and Maintenance 

© 2015 InnerSpace Explorers. Erstellt von Achim R. Schlöffel  & Alain Dobbelaere 

• Introductie 

 

• Administratie 

 

• Fees  

 

• Overzicht 

 

Theorie 

Workshop 

 

Overzicht 
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Index & klas structuur (voorbeeld) 
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 Day 1 

09:00 

Materiaal overzicht 

11:00 

Werk principes 

12:00  

Lunch 

12:30  

Werk principes 

 

17:00 Debriefing 
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Theorie 

 
ISE Overzicht 

Uitrustingsoverzicht 

Werkingsprincipes 

 Kleppen(Infl, Dump) 

 Flessen 

 Ademautomaten 

Hoe te onderhouden 
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Workshops 

 
Tankvalves 

Valves (inflator/Dump) 

 Repair & maintenance 

Regulator 

 Repair & maintenance 

Drysuit  

 Repair & maintenance 

Wing  

 Repair & maintenance 

Tanks 

 Repair & maintenance 
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Bericht van de oprichter: 

 

Je kan jezelf vragen “what the heck”. Waarom zou ik deze cursus 
moeten volgen? Waarom is dit allemaal nodig? Deze cursus zal u 
feiten, vaardigheden en items tonen die uw duiken veiliger, 
efficiënter en uiteindelijk leuker zullen maken. De term 
“Exploration” zal je misschien een beetje raar gevonden hebben in 
de naam van deze cursus.  

 

Wat is exploratie eigenlijk? Wanneer een kind door een ruïne 
wandelt dan is het kind aan het exploreren. Als een geoloog door 
een grot gaat, die nog nooit bezocht werd, dan is hij aan het 
exploreren. Als jij voorbij een rif duikt, die je nog nooit gezien hebt 
, dan ben je aan het exploreren. Duiken op zich heeft veel 
potentieel om te exploreren. 

 

Nu, wij geloven dat er een verschil is in hoe je dit doet. Je kan 
misschien wel ademen onderwater en zien omdat je een masker 
hebt maar dat maakt je nog geen ontdekker. Een ontdekker 
(explorer) is niet alleen gedefinieerd door de afgelegde weg maar 
ook door de wil om dit te behouden en de kennis te vergaren om 
anderen hiervan te laten genieten, op z´n minst door een 
duidelijke documentatie ervan.      
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Vervolg 

Als je een slechte trim, drijfvermogen en vintechnieken hebt, dan zal je slib opwakkeren die anemonen 

en koraal zal bedekken die op hun beurt hierdoor beschadigd kunnen worden. Zelfs in klaar water kan 

je de zichtbaarheid volledig verstoren. In een grot daarentegen, kan één onzorgvuldige vinslag de 

ongerepte kalksteen formaties beschadigen in dewelke de geoloog misschien wel de geschiedenis van 

miljoenen jaren ontwikkeling van dit natuurfenomeen, kon begrijpen. 

 

Goede skills zijn essentieel voor de exploratie. De goed voorbereidde duiker, die enthousiast is over 

duiken op nieuwe plaatsen, moet ook extra uitrusting voorbereiden naargelang de eisen van de duik. 

Alhoewel deze cursus kan gedaan worden met een enkele fles, zullen wij u kennis laten maken met 

het idee van dubbele flessen of toch ten minste een H-kraan met twee automaten. 

 

Murphy’s law: “Wat kan gebeuren, zal gebeuren” geeft je een begrip dat problemen er altijd zullen zijn. 

De juiste uitrusting en skills kunnen het verschil te maken tussen een goede duik en de laatste duik. 

We zullen je ook leren om een spoel te gebruiken. Een eenvoudige tool die wat lijn bevat, kan je 

meest waardevolle uitrustingsstuk ooit zijn. Zij het voor een osb op te laten, een meting te doen of een 

zoekpatroon uit te voeren, de mogelijkheden zijn eindeloos. 

 

 

Achim R. Schlöffel 

President InnerSpace Explorers 
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Certificeringsbeleid  

• Elk niveau van de ISE training heeft specifieke voorwaarden die 

de student moet halen vooraleer er een brevet verdiend wordt. 

• Deze voorwaarden omvatten zowel academische kennis als een 

stevige basis duikskills en technieken. 

• De student moet voldoen aan elke bekwaamheid en techniek 

voor elke stap in de training alvorens de progressie naar de 

volgende stap mogelijk is. 

• Het wordt verondersteld dat elke ISE student verstaat en 

aanvaardt dat de instructeur verplicht is om brevetering te 

weigeren als de trainingsvoorwaarden niet voldaan zijn.    
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Studenten betalen voor de training maar verdienen het certificaat 
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Mogelijkheden 

Pass: Student heeft goed gepresteerd in de verplichte vaardigheden en 

heeft een goede ingesteldheid getoond tijdens de training.  

 

Fail: Student is verplicht om de instructeur opnieuw te raadplegen en de 

tekortkomingen op te lossen. 
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• Pass 

 

• Fail 

Er kan alleen een succesvolle of een niet-succesvolle exploratie zijn 
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“Ik heb gehoord dat er een verblijfplaats van Napoleonvissen is ergens daar bij de eerste stenen 

vanaf de kust. Ik wil ze zien”  

“De regering wil weten waar het water van die grot naar toe stroomt en dit in geval van 

vervuiling. 

Zal ik ons team als vrijwilliger aanbieden om dat even te controleren?” 

“Ben je al naar de diepe wrakken van de HMS Repulse of de HMS Prince of Wales geweest?” 

Wat betekent exploratie voor jou? 
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• Nieuwsgierigheid 

• Doel 

• Opwinding 

• Onderzoek 

• Delen met anderen 
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Hoe bereiken we de kwaliteit van een exploratie duiker? 
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Allereerst door de juiste opleiding 

 

 

    Door uitrusting te kiezen die je duiken ondersteunt 

 

 

        We duiken omdat we ervaringen willen opdoen en op een dag een  

         solide basis hebben … 

 

 

               We krijgen de kwaliteiten door constant te oefenen. 
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Equipment overview 
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Line fixing technique 

Fixing things in  the field often requires some basic knowledge of knots. Some are shown here and your instructor  

will show you some more. You can also check the ISE Youtube channel for some more info on knots, lines and tackeling:   

 

https://www.youtube.com/user/CoastalDevelopment 

 

Bloodknot                 Eight knot              Square knot           Bowline                 Sheet bend                 clove hitch                 2 half hitches 

https://www.youtube.com/user/CoastalDevelopment
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Regulators 
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Oorzaak Probleem  Symptomen Oplossing 

Hoge drukzitting 2nd trap freeflow Vervang of adem er van 

DIN van 1ste trap niet goed vast Los en deze sluit dus niet af 

  

Vast zetten met imbus 

O-Ring Verlies van Gas Vervang O-Ring 

O-ring van DIN  Verlies van Gas Vervang O-Ring 

O-Ring van slangen Verlies van Gas Vervang O-Ring 

Mondstuk Water ademen Vervang (eventueel met lijn 

vastzetten) 

Spanbandje  Los mondstul Cavelijn 

Gebroken slang Verlies van Gas Vervang slang 
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Wing 
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Oorzaak Probleem  Symptomen Oplossing 

Lek Verlies drijfvermogen Vervang / Pas position in water aan 

Inflator Freeflow / inflator blijft 

hangen 

Verlies van gas / drijfvermogen Vervang O-Ring salng of ontkoppel 

en reinig en/of herstel 

Gescheurde inflator buis  Verlies van gas terwijl opblazen Herstel/Vervang 

Dumpklep Verlies drijfvermogen Open en herstel / ook onder water 
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• Thread: Metrical M25x2     vs    Imperial  ¾” 

 
 

 

 

• Connections 
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Oorzaak Probleem  Symptomen Oplossing 

Knop verdraait niet meer Gas is niet beschikbaar  Herstel / Vervang 

Kraan O-ring Verlies van gas Herstel / Vervang 

Fles O-Ring Verlies van gas Herstel / Vervang 

Verloren of gebroken knop Cant be turned Vervang 

Filter / Pijp Bevriezen / Freeflow Herstel / Vervang 



ISE Battlefield Repair and Maintenance 

© 2015 InnerSpace Explorers. Erstellt von Achim R. Schlöffel  & Alain Dobbelaere 



ISE Battlefield Repair and Maintenance 

© 2015 InnerSpace Explorers. Erstellt von Achim R. Schlöffel  & Alain Dobbelaere 35 

Oorzaak Probleem  Symptomen Oplossing 

Kabel probleem Inlopen Vervang 

Gebroken kabel Geen licht Vervang 

Canister O-ring Inlopen Vervang 

bulb Geen licht Vervang 

Ballast Geen licht Herstelling door fabrikant 

Testtube Inlopen Vervang 

Cut in cable Inlopen / geen licht Vervang 

switch Inlopen / geen licht Vervang 

reflector Slecht kwaliteit licht en niet gefocust Maak proper of Vervang 

batterij Afhankelijk van Afhankelijk van 

Gebroken las (soldering) Geen licht / Kortsluiting  Soldeer 
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Back-up Light 
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Oorzaak Probleem  Symptomen Oplossing 

Slecht contact Geen licht Herstel 
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Problemsource Symptome Solution 
Ripped seal Ingress of water Repair / Replace 

Hole Ingress of water Repair 

Zipper Ingress of water Replace 

Ripped off Pocket / Zipper Loss / No access Glue / Replace 

Valves Buoyancy/ Squeeze Repair / Replace 

Boots – / Rip off Ingress of water Repair / Replace 

Pee Valve Sealing Water Repair 

Compensation Valve Pain Repair / Replace 
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Fins 
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Oorzaak Probleem  Symptomen Oplossing 

Breken van veer Verlies vin of verlies controle  Vervang veer 
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Mask 
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Oorzaak Probleem  Symptomen Oplossing 

Gebroken frame Water en verlies van zicht Vervang 

Gebroken sluiting Verlies masker en zicht Vervang 
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Oorzaak Probleem  Symptomen Oplossing 

Gebroken polsband VErlies Vervang door bungee 

Mechanische of electronisch probleem Slecht informatie Gebruik je hersenen / Backup 

http://www.the-inner-space.com/images/Equipment/Instruments/computer2.jpg
http://www.the-inner-space.com/images/Equipment/Instruments/kompass.jpg
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Problem Symptom Solution 

Leaking Bubbles Replace O-Rings or swivle 

Broken glass Not readable Replace 

Flooding Water inside Replace 
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Problem Symptom Solution 

tear Water flows inside, cold repair 

Hole / puncture Water flows inside, cold repair 

Broken zipper Water inside cold,  Tape, wrap with lining if possible 
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Problem Symptom Solution 

jam Locked Wrap, cut and retie  
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Dank u! 

Wij willen jullie hartelijk bedanken voor al de tijd en inzet die jullie tonen door in 

deze cursus in te schrijven, we zijn er dan ook zeker van dat jullie hierdoor veel 

voordeel zullen halen en meer plezier zullen hebben in jullie duik carrière.    

 

Vergeet aub niet het ISE QA formulier in te vullen. 

 

 

ISE is toegewijd aan het geven van de best mogelijk duiktraining in de wereld en 

het openen van mogelijkheden voor duikers zodat zij de duiken kunnen doen 

waarvan zij dromen en waarvoor zij door ISE getraind zijn. 

 

Vertel het woord van ISE verder en ondersteun onze projecten. 

 

 

Dank U! 
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