
 

 
 
 

Mechelen, 23/09/2021 
NELOS-secretariaat 

 

Algemene Update Corona 
 
NELOS-Info nr. 451 
 
Beste duikschoolverantwoordelijken en bestuursleden, 

Naar aanleiding van de vele wijzigingen met betrekking tot de “corona-maatregelen”, zijn we 
zo vrij om jullie even een update te bezorgen. 
 
1. OPLEIDINGEN EN TRAININGEN IN ZWEMBADEN 

De opleidingen en trainingen in het zwembad kunnen weer doorgaan zoals voorheen mits 
het respecteren/volgen van de lokale richtlijnen ivm corona. 

Voor wat betreft de protocollen van de zwembadproeven dient nog steeds NELOS-Info 408 
te worden gevolgd. 

 
2. THEORETISCHE OPLEIDINGEN EN THEORIE-EXAMENS  
 De theorielessen kunnen weer doorgaan zoals voorheen mits het respecteren/volgen 

van de lokale richtlijnen ivm corona;  
 het is de verantwoordelijkheid van de exploitant van het leslokaal om te zorgen dat 

het leslokaal voldoet aan de richtlijnen die van toepassing zijn in het onderwijs; 
 het is de verantwoordelijkheid van de exploitant van de bar bij het leslokaal om te 

zorgen dat de bar voldoet aan de richtlijnen die van toepassing zijn in de horeca. 
 Voor wat betreft de door NELOS georganiseerde lessen, bijscholingen, examens, … 

gaat alles weer ‘live’ door, tenzij expliciet wordt gecommuniceerd dat dit doorgaat via 
TEAMS. 

 
3. DUIKEN IN OPEN WATER 

De duiken, proefafnames en organisaties kunnen weer doorgaan zoals voorheen mits het 
respecteren/volgen van de lokale richtlijnen ivm corona. 

Voor wat betreft de protocollen van de openwaterproeven en duiken dient nog steeds 
NELOS-Info 408  te worden gevolgd. 

 
4. DUIKERSHUIS EN NELOS SECRETARIAAT  

Het Duikershuis is weer bemand tijdens de kantooruren, maar blijft zoals voorheen 
gesloten voor bezoekers en de gekende werking van de NELOS-boetiek blijft behouden. 
Het NELOS secretariaat blijft bereikbaar via secretariaat@nelos.be of telefonisch: 
015/29.04.86. 

De parkingtenten bij NELOS zijn ook niet meer beschikbaar. 

mailto:secretariaat@nelos.be
https://www.google.com/search?q=nelos&oq=nelos&aqs=chrome..69i57j35i39j0i512l8.1582j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8


 
Uiteraard dienen ook steeds de lokale corona-maatregelen te worden gevolgd; ook als deze 
strenger zijn dan de NELOS-richtlijnen. 
 
Alle eerder communicaties ivm corona komen dus te vervallen muv: 
 NELOS-Info 408:  “Aangepaste protocollen van zwembadoefeningen en 

proeven/duikleidingen/ … in open water” 
 NELOS-Info 433:  “Geldigheid van de proeven.” 

 
De duikgeschiktheidsadviezen van de Geneeskundige Commissie voor de verschillende 
groepen duikers die in contact gekomen zijn met Corona blijven ook van toepassing. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Technisch directeur Voorzitter 
Sven VANDEKERCKHOVE Ronny MARGODT 
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