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COVID-19  ADV RICHTLIJNEN VOOR DE ORGANISATIE VAN CLUBDUIKEN  
 

 

Algemene richtlijnen  

✓ Alle duikers dienen de richtlijnen van de Geneeskundige Commissie te volgen i.v.m. de 

classificatie van de duikers; de duikers van ‘Groep 3’ mogen duiken; de overige categorieën 

dienen de specifieke bepalingen van deze categorieën te volgen.  

✓ Een duikgroep mag bestaan uit 50 personen inclusief de duikverantwoordelijke die 

minstens AI, 4*Duiker of Instructeur is.  

Het is de verantwoordelijkheid van de ADV dat de hygiënische afspraken gerespecteerd 

worden. Het organisatieblad, waaruit duidelijk blijkt wie met wie duikt alsook wie de 

desbetreffende algemene duikverantwoordelijke is dient afgedrukt en volledig ingevuld ter 

plaatse aanwezig te zijn op de duikplaats.  

link: https://www.cvdduikclub.be/images/offidocs/lesmateriaal/DuikorganisatiebladCVD.pdf 

✓ Tijdens de algemene briefing en debriefing dragen alle aanwezigen een mondmasker 

zodat reeds vanaf het begin van de organisatie duidelijke signalen worden gegeven naar de 

deelnemers. Zo kan de algemene briefing ook plaatsvinden op ‘normale’ afstand van elkaar 

en borgen we dat de afspraken duidelijk verstaanbaar zijn.   

✓ Indien de lokale bepalingen (m.b.t. het voorkomen van de verspreiding van COVID-19) 

strenger zijn dan de bepalingen van NELOS dienen deze ook te worden gerespecteerd.  

 

Specifieke elementen te vermelden in de briefing 

✓ De veiligheidsafstand (1,5m) moet gegarandeerd worden voor wie niet in dezelfde 

‘bubbel’ zit; indien dit niet kan gegarandeerd worden moet een mondmasker worden 

gedragen; tijdens de materiaalcontrole kan, indien nodig, het mondmasker worden 

vervangen door duikbril en ademautomaat  

✓ Het blijft aanbevolen om uiterst conservatief en veilig te duiken; recreatieve 

duiken blijven een absolute aanbeveling.  

✓ Het blijft aanbevolen om 40m te hanteren als maximale duikdiepte en 

decompressieduiken blijven afgeraden. 

✓  In een reële noodsituatie waarbij een duiker luchtgebrek heeft, dient in eerste 

instantie een tweede ademautomaat gebruikt te worden; wisselademhaling is 

uiteraard wel toegestaan indien er geen andere opties zijn.  
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Afleggen van proeven, duikleidingen,etc. werd uitvoerig beschreven in Nelos info 397 

https://nelos.be/api2/app/bestand/4820/Nelosinfo_397_Duikonderricht_na_COVID.pdf 

✓ Indien kandidaat duikers bij hun inschrijving vragen naar de mogelijkheid van het 

afleggen van proeven, lees dan zeker deze info nog eens goed na en breng tijdig de 

afnemende Instructeur op de hoogte zodat ook hij/zij zich hierop kan voorbereiden! 

✓ De regel die stelt dat een duiker eerst 5 duiken moet hebben uitgevoerd alvorens 

te starten met proeven en duikleidingen blijft van toepassing.  

 

 

 

We rekenen er alvast op dat deze aangepaste protocollen nauwgezet zullen worden 

opgevolgd door de ADV en de duikleiders per ploeg. 

Enkel zo kunnen we onze geliefkoosde sport in alle veiligheid blijven verderzetten.  

Dit is dan ook noodzakelijk om op een veilige manier de opleidingen te kunnen aanbieden 

aan de kandidaten die staan te springen om verder te groeien in de duiksport. 

 

Bedankt alvast voor jullie begrip en wil om hieraan mee te werken! 

 

 

 

het CVD kernbestuur 

 

 

 

 

 

 

PS: Zie ook hieronder bijlage 1  i.v.m. nieuwe reanimatierichtlijnen 

 

 

 

BIJLAGE 1 
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Reanimatie  

Vanaf heden dient de reanimatie, voor niet-redders, te gebeuren volgens onderstaand 

protocol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij het toedienen van zuurstof dient de zuurstofset te worden aangereikt aan de duiker in 

nood en dient de hulpverlener de nodige instructies te geven vanop 1,5m afstand; de 

hulpverlener die toch dichterbij wenst te komen dient over een mondmasker (ideaal een P2-

masker) te beschikken.  


