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HET INTERNATIONAAL CHARTER 
VAN DE VERANTWOORDELIJKE 

DUIKER 
 
 
 
 

Stap mee in het avontuur! Wees verantwoordelijk 
Wordt de ambassadeurs van het duiken van het 3de millenium. 

 
 
Albert Falco 
 
Voormalig chef duiken en kapitein van de Calypso 
Erevoorzitter van LONGITUDE 181 
 
François Sarano 
 
Founder of LONGITUDE 181  

 
Patrice Bureau 
 
Voorzitter van LONGITUDE 181 
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« Vrienden duikers, 
 
U zal de mooiste koraalriffen bezoeken, in aanraking komen met de haaien, 
walvissen ontmoeten. U zal het volledige onderzeese universum ontdekken. 
 
Daarvoor zal u zich enkele dagen naar een land begeven, waar vissers, landbouwers 
en handelaars het hele jaar door leven. Hun tradities verschillen van de uwe. 
De natuurlijke bronnen waarvan ze afhankelijk zijn, treft men er zelden in overvloed 
aan. Zoet water in het bijzonder is een schaars en kostbaar goed. 
 
Het leven in dat land beperkt zich niet tot het hotel dat u herbergt, hoe aangenaam 
dit ook is. Profiteer van de vrije tijd tussen elke duik om andere blikken te kruisen, 
andere verhalen te beluisteren. U zal verbaasd zijn over de culturele rijkdom en de 
gastvrijheid van de plaatselijke bevolking. 
 
Uw koopkracht is meestal veel hoger dan de hunne. Draag niet bij tot het plunderen 
van de zee en, op lange termijn tot de  verarming van de vissers door het kopen van 
trieste souvenirs als haaientanden, schelpen, koralen of schildpadschilden. 
Weiger met aandrang soep van haaienvin of schildpad, schandelijk weggerukt uit de 
zee. Deze dieren zouden kunnen uitsterven. 
 
Onder water zal u een levende, prachtige maar fragiele wereld bezoeken.  
Wrijvingen en schokken verbrijzelen en doden de vastgehechte diertjes die het 
landschap betoveren dat u komt bewonderen. 
De verstoring kan bovendien de vissen afschrikken die hun eieren beschermen, en 
zo hun kroost overleveren aan de jagers. Het voeden verstoort het evenwicht onder 
de dieren en doet het gedrag van de vissen ontaarden. 
 
U wil morgen een onaangetast universum bezoeken dat even rijk is als vandaag? U 
wil die wonderen in vreugde delen met uw vrienden en kinderen? 
Wees dan nieuwsgierig naar alles, maar blijf discreet, nauwlettend en licht! 
Door uw gedrag van vandaag laat u aan een volgende generatie duikers de 
verrukking van een intacte wereld, de emotie van een ontmoeting met haaien en 
walvissen, een onderwateravontuur dat even rijk is als het uwe» 
 

                                                                                      
François Sarano                                                                       Stap mee in het avontuur!                                                                                                                                           

Founder of LONGITUDE 181                                                    Wees verantwoordelijk 
Wordt de ambassadeurs van het duiken van het 3de millenium... 
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Een verantwoordelijke duiker. 

 
Dit charter is een richtlijn. Het is geen som van dwangbevelen. Deze voorstellen 

moeten overwogen worden naargelang van de duikplaats en de omstandigheden die 
verschillen van plaats tot plaats. 

Het doel is om iedereen aan te zetten zich vragen te stellen, en om de beste 
duikvoorwaarden te bepalen voor het behouden  

van en het delen in de rijkdom van de zee. 
 

1 - Uw reis voorbereiden. 
 

Reisbureaus en duikcentra bieden niet dezelfde service. Sommige streven ernaar om 
de omgeving te beschermen die ze u laten zien, en om de natuurlijke rijkdommen 
rechtmatiger te delen met de bewoners van het gastland. Dat kost hen meer, dat kost u 
meer, maar zo draagt u samen bij tot de duurzame ontwikkeling van onze planeet.  

 
• Kies een reisagentschap dat zich houdt aan een ethische overeenkomst. 
 
• Geef voorrang aan verantwoordelijke duikcentra die bekommerd zijn om de 

bescherming van de zeebodem (hergebruiken van afvalstoffen en van afvalwater, gebruik 
van ankerboeien...) en die investeren in de lokale ontwikkeling 

 
• Laat u inlichten over het mariene ecosysteem dat u zal ontdekken. 
  
• Informeer u over de inwoners van het gastland: traditites, economie, 

(hulp)bronnen… 

 
2 - Voor het duiken.. 
 

 Breng uzelf terug in vorm! Als u sinds lang niet meer gedoken heeft, oefen dan 
uw drijfvermogen: longenballast, trimvest, optimaaluitloden. 

 
 Informeer naar de duikplaats die u zal ontdekken, dat zal uw duik nog rijker 

maken. U zal niet enkel een passieve duiker/toeschouwer zijn in een wereld waarvan u de 
taal niet kent, u zal de eerste woorden van het grote boek van het marine leven kunnen 
lezen. Want u zal in staat zijn de dieren te herkennen, u zal hun gedrag kennen, u zal weten 
waar u moet zoeken. U zal in staat zijn een ongeloofijke fauna te ontdekken die verborgen 
lag. 

 
 Vraag een projectie/presentatie van het ecosysteem aan uw 

duikcentrum         
 Vraag een lijst van de bedreigde diersoorten, een lijst van de beschermde 

diersoorten en de bijhorende reglementering  
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        Vraag naar de acties die ondernomen worden door het duikcentrum om het 
marineleven te beschermen (ankerboeien…) 

 
3 - Op de boot 
 

 Werp niks overboord 
 

        Weiger borden en bekers in plastic die er tientallen jaren over doen om te 
degenereren 

 
 Vraag om vuilbakjes te installeren op het dek, om de sigarettepeuken (indien u 

écht moet roken) in te gooien (hun afbraak duurt ook maanden), plastieken afval, 
aluminiumverpakking, enz… 

 
 Let erop dat de octopus, de console en de drukmeter goed geïnstalleerd zijn 

zodat er niets uithangt of uitsteekt dat de flora of vastgehechte fauna kan beschadigen 
 
 Kies voor korte zwemvliezen die niet agressief zijn voor het milieu. 
 

4 - Tijdens de duik 
 

 Denk eraan om net na het te water gaan uw uitloding te controleren en zo nodig 
aan te passen  

 
 Denk eraan om kalm te peddelen om het vaste mariene leven niet te 

beschadigen 
 
 Vermijdt het contact met planten en vastgehechte diertjes. Ze zijn fragiel, 

opeenvolgende schokken kunnen ze vernietigen  
 

 Neem niks mee, enkel beelden. 
 

 Val de dieren niet lastig. Zet ze niet onder druk als ze zich verstoppen in hun 
schuilplaats, ze. zijn al gestresseerd. Wacht geduldig en onbeweeglijk af tot ze zich kalmeren 
en opnieuw tevoorschijn komen. 

 
 Vermijdt het de vissen te voederen. Hun gedrag ontaardt en u destabiliseert het 

ecosysteem. 
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5 - Na de duik 
 

 Streef ernaar om zo weinig mogelijk zoet water te gebruiken. Het is het meest 
schaarse goed.. 

 
 Vraag naar installaties die het minst een verkwisting van zoet water 

inhouden: een reinigings bak voor het materiaal, douches met een gecontroleerd debiet. 
 

 
6 - Tijdens het verblijf 
 

 Aarzel niet om het duikcentrum of het hotel te verlaten. Alles is er beschikbaar 
rondom, er is een hele wereld die wacht om u te ontmoeten. 

 
 Koop geen souvenirs die aan de zee ontnomen zijn: haaientanden, 

schildpadschilden, zeesterren, zeepaardjes en andere gedroogde vissen, koralen, schelpen. 
 

        Boycot de restaurants die haaievinnensoep, schildpadvlees en vlees van 
walvisachtigen serveren, evenals vis die op een destructieve manier werd gevangen (dynamiet, 
cyanide, enz…) 

 
        Vraag aan de restaurateur hoe de producten uit de zee zijn gevangen die ze u 
aanbieden, en welke afspraken ze hebben met de plaatselijke vissers.  
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