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LIJF & LONGEN
Gebruik maagzout in plaats van ammonia, 

kies voor stalen screentjes en verdamp traag. 
Met deze en nog veel meer gezondheidstips houd 

je basen een beetje leuk voor lijf en longen.

ROOK VAN FOLIE OF IN EEN WATERPIJP
Basecoke hoeft niet per se in een 
basepijp. Roken van folie of in een 
waterpijp kan ook. Doordat de lucht 
minder heet is en er geen as mee kan 
komen, is dit beter voor je longen. 
Het geeft dan wel een minder heftige 
flash, maar ook een minder heftige 
crash. Hierdoor is je gebruik 
makkelijker in de hand te houden.

GEBRUIK VOLDOENDE SCREENTJES
Als je met as rookt komen er al snel 
asdeeltjes in de longen. Geïnhaleer-
de as = ademnood. Gooi een heel 
pakje screentjes in je pijp. Zo heb 
je geen as meer nodig want je coke 
kan niet meer door je screentje zak-
ken. Longen blij en je krijgt ook nog 
mooiere fiado. 

GEBRUIK EEN GEWONE AANSTEKER
Minder schadelijke verbrandingsdampen 
en meer effect van je coke? Laat je base 
langzaam verdampen (dit gebeurt al bij 
97°C) door een gewone aansteker te 
gebruiken en de vlam rustig naar de coke 
te trekken. Zo’n vlammenwerper is mis-
schien stoer, maar die verbrandt je base 
in no time! Als je hem toch wilt gebrui-
ken, richt hem dan niet op de base maar 
op de onderkant van je pijp.

KRAB GOED UIT
Krab je fiado met zorg uit je pijp. 
Bij goedkopere pijpen en scherpe 
krabbers bestaat de kans dat je kleine 
metaaldeeltjes mee krabt. En die 
zijn weer schadelijk voor je longen. 
Grijze spikkels of totaal grijze fiado 
wijzen op as en/of metaaldeeltjes. 
Je fiado moet licht beige zijn.

GEBRUIK EEN LANGERE STEEL
Rook je base uit een pijp? Maak 
je steel dan eens wat langer dan 
de standaard. Want hoe langer 
je steel, des te koeler de lucht 
die je inademt. Je longen zullen 
dankbaar zijn.

KOEL DE LUCHT
Fiado roken boven het fornuis? 
Liever niet! Want de gasdampen zijn 
niet gezond en de ingeademde lucht 
is snoeiheet. Wil je het toch? Zet dan 
een verlengstuk aan je steel. Zo koel 
je de lucht en zit je minder dicht met 
je neus op het gas.

KIES VOOR MAAGZOUT
Koop je je base bij de dealer of 
kook je zelf? Zelf koken geeft meer 
controle over je coke. Maagzout 
(ook wel bakpoeder genoemd) heeft 
sterk de voorkeur boven ammonia. 
Want ammonia is niet zo best voor 
de longen. Wil je toch met ammonia 
uitkoken? Spoel je base dan goed na 
om restjes ammonia te verwijderen. 

GA OP HET LAATST OVER OP FOLIE
Rook je in een pijp en nader je het 
einde van je coke? Gooi de laatste  
beetjes eens op folie. Zo heb je een 
minder heftige crash en is het makkelij-
ker om er een einde aan te breien.

NEEM JE RUST
Basen is racen en rust is een must. 
Sla geen nachten over en spreek 
met jezelf een eindtijd af om te 
zorgen dat je jezelf niet uitput.

DEEL JE PIJP NIET
Een basepijp is net als een tan-
denborstel. Hij is alleen voor eigen 
gebruik. Door te delen kun je griep 
en verkoudheid makkelijk overdra-
gen. Maar in het geval van wondjes 
aan de lippen, liggen ook ernstigere 
ziekten zoals hepatitis C op de loer. 
Wil je toch delen? Schroef dan in 
ieder geval het mondstuk eraf. 

KIES VOOR STALEN SCREENTJES
Stalen screentjes zijn de beste keus. 
Ze zijn sterk en ze geven geen schade-
lijke dampen. Vervang ze wel als het 
gatenkaas wordt.  Folie met as is niet 
zo’n handig idee. De gaten worden snel 
te groot en dan adem je makkelijk as in.

STEL UIT
Stel je eerste pijp zolang mogelijk 
uit. Hoe later op de dag je begint, 
hoe minder je waarschijnlijk rookt.  
Doe eerst de dingen die je moet of 
wilt doen. Dat werkt ook altijd goed. 
Je krijgt minder problemen en meer 
voldoening. Een stuk chiller.

EET GOED
Zorg dat je goed eet voordat je begint 
met basen. Coke kan je trek wegnemen 
of je kan door het roken simpelweg 
vergeten te eten. Als je eerst goed eet 
teer je minder op je reserves.

KOOK DE BOEL UIT
Weet niet zeker hoe je gekochte 
base is bereid? Kook je base dan
voor de zekerheid even in water. 
Water oplosbare versnijdings-
middelen zoals mannitol worden 
zo ook meteen verwijderd. 
Vet oplosbare versnijdingsmiddelen 
zoals Levamisol helaas niet.

LAAT JE BANKPAS THUIS
Met alleen cash geld op, 
geldt: op = op. 


