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Aanvullende bepalingen
Waar in deze bepalingen vereniging, bestuur en leden worden genoemd worden ook eigenaren van
duikscholen, instructeurs en leerlingen bedoeld.
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Paragraaf 1 Algemene bepalingen sportduiken
Het bestuur e/o de aanbieder dient er op toe te zien dat de volgende regels bij het sportduiken
in acht worden genomen:
a

b

c

d
e
f

Elk lid is tijdens een duik verplicht alles te doen, wat de veiligheid van de
sportduiker(s) in de gegeven omstandigheden vereist. Elk lid is verplicht alles
achterwege te laten, wat de veiligheid van de sportduiker(s) in gevaar kan brengen;
Deelname aan een duikevenement is slechts toegestaan indien de deelnemer
beschikt over de vereiste kennis en vaardigheid hiervoor, tenzij het evenement gericht
is op het verkrijgen van die vaardigheid (een zogenaamde oefenduik). Hierbij zal de
deelnemer begeleid moeten worden door een daartoe gerechtigd instructeur of een
door de instructeur specifiek aangewezen helper/hulpinstructeur.
Deze Helper/hulpinstructeur dient zelf over het benodigde brevet / de benodigde
specialisatie(s) te beschikken voor het onderhavige duikevenement, alsmede
aantoonbare praktijkervaring;
De deelnemer aan een duikevenement dient in het bezit te zijn van een geldig, door
een arts afgegeven, bewijs van medische keuring. Bij het zogenaamde introduiken
dient de deelnemer in het bezit te zijn van een eigen verklaring (deze worden door
diverse watersportorganisaties verstrekt);
De uitrusting van de sportduiker dient aangepast te zijn aan de voorgenomen duik,
rekening houdend met de plaatselijke en klimatologische omstandigheden;
De uitrustingsstukken dienen aan de gestelde eisen te voldoen en in goede staat te
verkeren;
De uitrustingsstukken dienen op elkaar te zijn afgestemd en mogen elkaars werking
niet belemmeren.

Paragraaf 2 Duikevenement
Elk duikevenement dient plaats te vinden onder leiding van één persoon, de duikleider (DL) of
oppervlakte coördinator (OC).
a

b
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Iedere deelnemer gaat na aankomst op de duikplaats na wie de DL/OC is, overtuigt
zich ervan dat de DL/OC op de hoogte is van zijn aanwezigheid en volgt de instructies
van de DL/OC op.
Met uitzondering van het lijnduiken bij zoekacties moet altijd in buddyparen worden

c
d

e

gedoken. Het buddypaar moet voortdurend met elkaar in contact blijven. Als het
contact tussen de buddy's toch verloren is gegaan, moeten beiden onmiddellijk
opstijgen om het contact te herstellen.
De duikplaats moet duidelijk gemarkeerd zijn met de vereiste duikvlag.
Wanneer het duikevenement plaats vindt in getijdewater of water waarin stroming kan
optreden, moet de deelnemer in het bezit zijn van het daartoe bestemde
brevet/speciality.
Een uitzondering vormt duiken in het kader van een opleiding (oefenduiken).
De cursist dient dan te voldoen aan het instroom-niveau voor die betreffende
opleiding.
Wanneer een deelnemer aan het duikevenement wil deelnemen met andere
duikapparatuur dan het gangbare open-duiksysteem met perslucht, moet de
deelnemer in het bezit zijn van het vereiste brevet/speciality voor het te gebruiken
duikapparaat en/of ademgas.
Een uitzondering vormt duiken in het kader van een opleiding (oefenduiken).
De cursist dient dan te voldoen aan het instroom-niveau voor die betreffende
opleiding.

Paragraaf 3 Taken van de duikleider/oppervlakte coördinator
De duikleider (DL)/oppervlakte coördinator (OC):
a
dient in het bezit te zijn van het daartoe bestemde brevet/speciality;
b
dient tenminste 18 jaar oud te zijn;
c
is bevoegd een duik te leiden voor zover deze zijn eigen brevetdoelstellingen niet
overschrijdt.
d
is verantwoordelijk voor de duikplanning;
e
stelt zich op de hoogte van de omstandigheden van de duikplaats, zowel boven als
onder water. Hierbij moet hij er op toezien dat plaats en omstandigheden de brevet/speciality-doelstellingen van de deelnemers niet overschrijdt;
f
is nauwkeurig op de hoogte van het aantal deelnemers aan het duikevenement.
g
geeft voor de aanvang van de duik instructies aan de deelnemers betreffende de
duikplaats en de omstandigheden.
h
houdt een duikjournaal bij.
i
zorgt er voor, dat een voor het doel geschikte EHBO-koffer, een zuurstofkoffer met
voldoende zuurstof en een mobiele telefoon of marifoon aanwezig zijn.
j
zorgt er voor dat, daar waar wettelijk van toepassing, de duikplaats duidelijk
gemarkeerd is met de vereiste duikvlag.
k
is verplicht bij een duikongeval tijdens het duikevenement onmiddellijk een
reddingsactie te starten en te coördineren. Hiervoor dient de DL/OC kennis te hebben
van het landelijke alarmnummer. Voor acuut optredende duikziektes dient de DL/OC
kennis te hebben van het telefoonnummer van het Duik Medisch Centrum te Den
Helder. Tevens dient een dergelijk ongeval te worden gemeld bij de Duik Ongevallen
Statistiek en Analyse (DOSA).
Paragraaf 4 Nachtduiken
a
De deelnemer dient in het bezit te zijn van het hiervoor bestemde brevet/speciality.
Een uitzondering vormt duiken in het kader van een opleiding (oefenduiken).
De cursist dient dan te voldoen aan het instroom-niveau voor die betreffende
opleiding.
b
Iedere deelnemer moet tenminste één goed werkende duiklamp bij zich hebben.
c
Het gebruik van een onderwaterkompas per buddypaar is verplicht.
d
Bij de duikplaats moet op de wal een verlichte oriëntatiepunt geplaatst zijn, dat niet
hinderlijk of verwarrend voor de scheepvaart mag zijn.
e
Bij het nachtduiken vanaf een vaartuig moet de verlichting gevoerd worden, die in het
ter plaatse geldende scheepsvaartreglement is voorgeschreven.
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Paragraaf 5 IJsduiken
a
De deelnemer dient in het bezit te zijn van het hiervoor bestemde brevet/speciality.
Een uitzondering vormt duiken in het kader van een opleiding (oefenduiken).
De cursist dient dan te voldoen aan het instroom-niveau voor die betreffende
opleiding.
b
De lijnhouder(s) en de buddyparen worden door de DL/OC aangewezen. Per gebruikt
wak moet er minstens één lijnhouder aanwezig zijn.
c
Een van de duikers van het buddypaar moet door middel van een veiligheidslijn met
een vast punt aan de oppervlakte verbonden zijn. Het gebruik van de buddylijn is
verplicht.
d
De veiligheidslijn mag maximaal 30 meter lang zijn.
e
Aan de oppervlakte moet een standby-duiker staan, voorzien van persluchtduikapparatuur, die door middel van een lijn van minimaal 1,5 maal de lengte van de
veiligheidslijn bedoelt in punt 4, verboden is met een vast punt aan de oppervlakte.
f
Het wak moet na afloop van het evenement weer opgevuld worden met de
uitgenomen ijsschotsen en deugdelijk afgebakend worden. De DL/OC dient hierop toe
te zien.
Paragraaf 6 Duiken vanaf een vaartuig
a
Zonder voorafgaande toestemming van de DL/OC of duikers mag:
1.
niet met de scheepsschroef gedraaid worden;
2.
het vaartuig niet verlegd worden.
b
Als een duiker niet eenvoudig uit het water aan boord kan komen, dan dient een
deugdelijke ladder aangebracht te zijn. De onderste trede daarvan moet zich
tenminste 1 meter onder water bevinden.
c
Tijdens het aan boord klimmen van duikers dienen de in het water wachtende duikers
het water onder de ladder vrij te laten.
d
Als rond het vaartuig stroming kan optreden dan moet:
1.
vanaf de achtersteven een lijn van tenminste 150 meter lengte uitgevoerd zijn
welke is voorzien van voldoende drijvers met aan het eind een
markeringsboei;
2.
een gebruiksklare (met warmgedraaide motor) bemande standby-boot te
water liggen, tenzij alle buddyparen gebruik maken van een gidslijn voor
blijvend contact met het anker van het vaartuig.
Paragraaf 7 Eisen voor wat betreft de apparatuur
Indien de vereniging e/o aanbieder apparatuur beschikbaar stelt aan haar leden/cursisten e/o
deelnemers, dienen de volgende voorwaarden in acht worden genomen:
a
Persluchtflessen dienen te voldoen aan de door de Dienst van het Stoomwezen
gestelde eisen en aan de EN-normering.
b
Wanneer persluchtflessen in eigen beheer worden gevuld, moet van de compressor
een logboek worden bijgehouden voor wat betreft onderhoud en vervanging van
filters. Het onderhoud moet worden uitgevoerd door een daartoe bevoegde
instantie/persoon. Het onderhoud moet door middel van een handtekening en een
gestempelde datum worden aangetekend in het logboek.
c
Wanneer duikflessen worden gevuld met een ander ademgas dan perslucht, dan
dient de bediener van de vulinstallatie in het bezit te zijn van het daartoe benodigde
brevet/speciality.
d
Ademautomaten dienen te voldoen aan de CEN-normen voor de voorgenomen
duikactiviteiten.
e
De eerste en tweede trap van de ademautomaat moeten te allen tijde op elkaar zijn
afgestemd.
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f
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De eerste en tweede trap van de automaat dienen eenmaal per jaar te worden
nagezien. Daartoe moet een logboek, voorzien van het serienummer, worden
bijgehouden. Het onderhoud moet worden uitgevoerd door een daartoe bevoegde
instantie/automatendeskundige. Het onderhoud met door middel van een
handtekening en een gestempelde datum worden aangetekend in het logboek.

