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INLEIDING 
De afgelopen maanden hebben we met de uitbraak van Coronavirus (COVID-19) een situatie 

meegemaakt, die de wereld in geen decennia heeft gezien. Zoals iedereen weet heeft dit ook effect 

gehad op de vereniging en jullie, de leden.  

Begin mei heeft de regering nieuwe maatregelen aangekondigd, daarbij is ook sprake van versoepeling 

van eerdere maatregelen. Per 11 mei mogen de zwembaden weer open en mag men weer binnen en 

buiten sporten. Als bestuur van DV-Luckydivers zijn we hier zeer blij mee en hebben we de 

mogelijkheid om onze hobby weer in verenigingsverband op te pakken. 

Dit komt echter niet met dezelfde vrijheden als voor deze crisis. In dit document zijn dan ook 

maatregelen en adviezen te vinden ter preventie van de verspreiding van het Corona virus. Die 

maatregelen en adviezen zijn zorgvuldig opgesteld op basis van adviezen en regels vanuit de overheid, 

het RIVM, de NOB, het KNZB en de verhuurder van zwembad Optisport. 
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De maatregelen zijn verwoord in procedures zodat zoveel mogelijk concreet wordt gemaakt wat (niet) 

de bedoeling is. De procedures zijn gerangschikt volgens: 

 Algemene procedures: Dit betreft algemene procedures over wel of niet deelnemen, 

thuisblijven, en hygiëne. Deze procedures gelden altijd, bij iedere activiteit!  

 Aanvullende noodprocedures: Corona betekent ook dat we onze standaard noodprocedures 

op punten moeten herzien. Dit is in deze noodprocedures in aanvulling op / in afwijking van 

onze standaard noodprocedures uitgewerkt. Deze aanvullende noodprocedures gelden altijd, 

bij iedere activiteit! 

 Procedures voor het zwembad: De procedures voor het zwembad zijn een aanvulling op de 

algemene procedures en aanvullende noodprocedures en zijn van toepassing voor alle 

zwembadactiviteiten. Hier wordt ook specifiek ingegaan op procedures voor duiken in het 

zwembad. 

 Procedures voor het buiten duiken: De procedures voor het buiten duiken zijn een aanvulling 

op de algemene procedures en aanvullende noodprocedures en zijn van toepassing voor alle 

buiten duikactiviteiten. 

 Aanvullende procedures voor opleidingsduiken buiten: Deze procedures komen in aanvulling 

op (a) de algemene procedures (b) aanvullende noodprocedures en (c) procedures voor het 

buiten duiken. 

De procedures voor het zwembad en voor het buiten duiken zijn onderverdeeld in: 

 Wat moet ik voorafgaand aan de activiteit thuis doen / waar moet ik aan denken? 

 Wat moet ik ter plaatse (niet) doen / waar moet ik aan denken? 

 Wat moet ik thuis doen na afronding van de activiteit / waar moet ik aan denken? 

De procedures zijn zo goed mogelijk een vertaling van de beschikbare informatie, aangevuld met eigen 

inzichten. Het is goed denkbaar dat bepaalde procedures niet praktisch blijken, er zaken over het hoofd 

zijn gezien of verbeterd kunnen worden. Vragen over dit protocol of de naleving hiervan kun je kwijt 

via info@luckydivers.nl Wanneer dat nodig is zal het bestuur het protocol updaten. De nieuwste versie 

zal altijd te vinden zijn op de website (https://www.luckydivers.nl). Daar is ook het protocol van het 

zwembad te vinden. 

De procedures gaan in per 11 mei 2020 en blijven van kracht tot nader bericht.  

Per post/mail wordt aan alle leden dit protocol kenbaar gemaakt. 

Als Corona-coördinator is aangesteld: 

 1 Hugo Groeneweg 06-54380752 hgroeneweg@chello.nl 

 2 Leo Lambert          06-52121967 leolambert55@gmail.com 

 

In het zwembad (Optisport) en op duiklocaties kunnen aanvullende maatregelen gelden, opgesteld 

door lokale overheden, zorg ervoor dat je je hiervan op de hoogte stelt. Die maatregelen van het 

zwembad (Optisport) en lokale overheden gelden als aanvulling op de maatregelen genoemd in dit 

document en dienen altijd opgevolgd te worden.   

Bij non-compliance (niet houden aan de procedures in dit protocol) kan het bestuur een beroep doen 

op artikel 6 of artikel 7 sub 4 van de Statuten.  

mailto:info@luckydivers.nl
https://www.luckydivers.nl/
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Spreek elkaar aan: geef elkaar een compliment en bedankje voor de goede sfeer, geduld en goed 

gedrag. Wijs elkaar erop als het even mis dreigt te gaan. SAMEN MAKEN WE VEILIG EN GEZOND 

DUIKEN MOGELIJK! 

Tenslotte: Ondanks een strikte naleving van protocollen en regels kan nooit volledig een besmetting 

met het Coronavirus worden uitgesloten. Zeker personen met een zwakke gezondheid of die door het 

RIVM tot een risicogroep voor Coronabesmetting gerekend worden, worden geadviseerd hierin een 

eigen afweging te maken en de aanwijzingen van de autoriteiten te volgen. Duikvereniging Luckydivers 

aanvaard in geen geval aansprakelijkheid (directe schade en gevolgschade) ten gevolge van een 

besmetting met Corona opgelopen gedurende een verenigingsactiviteit.  

 

 

  

Let op: Een samenkomst (= op afspraak bijeenkomen) van drie personen of meer kan onder de 

noodverordening beboet worden met EUR 390,-- en een strafblad aantekening. De wijze waarop 

BOA’s en politie handhaven verschilt sterk van regio tot regio en van persoon tot persoon. Vermijd 

daarom iedere groepsvorming. Bij een controle op een duiklocatie meld je dat je aanwezig bent 

met alleen je buddy, meer niet! 

Bij eventuele boetes en daarmee samenhangende vervolgschades (strafblad) kan de vereniging 

in geen geval aansprakelijk gesteld worden! 
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ALGEMENE PROCEDURES 
1. Heb je de 24 uur voorafgaand aan de activiteit klachten die wijzen op een mogelijke Corona 

besmetting? Zoals niezen, loopneus, hoesten, benauwdheid, koorts, griepachtige klachten, 

etc. Dan mag je niet zwemmen / duiken en blijf je thuis. 

2. Je blijft thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten 

heeft. Pas wanneer iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten; 

3. Je blijft thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het Coronavirus. Omdat je 

tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je 

thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was 

(volg hierin het advies van de GGD); 

4. Je blijft thuis als je het nieuwe Coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) 

en dit in de afgelopen 14 dagen is vastgesteld; 

5. Je blijft thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij 

het nieuwe Coronavirus is vastgesteld (volg hierin het advies van de GGD); 

6. Je gaat direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: 

neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts; 

7. Je houdt 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering 

voor kinderen tot en met 12 jaar onderling); 

8. Je hoest en niest in je ellenboog en gebruikt papieren zakdoekjes; 

9. Je wast regelmatig je handen met water en zeep, zeker als je handen mogelijk besmet zijn: na 

het aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (deurknoppen, pinapparaten, 

afstandsbediening, etc.); na een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na het snuiten 

van de neus; 

10. Je vermijdt het aanraken van je gezicht; 

11. Je raakt buiten leden van je eigen huishouden niemand aan en schudt geen handen. 

12. Volg altijd de instructies op van de trainers/begeleiders/instructeurs in het zwembad en op de 

duiklocatie. 

13. Vermijd je alle andere handelingen die kunnen leiden tot besmetting. 
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AANVULLENDE NOODPROCEDURES 
Voor alle zwem- en duikactiviteiten gelden de volgende procedures in aanvulling op de standaard 

noodprocedures: 

1. Let op je eigen veiligheid en denk daarbij na over mogelijke besmettingsrisico’s; 

2. Er mogen maximaal 2 hulpverleners (inclusief brandweer/politie) bij een slachtoffer zijn; 

Anderen staan op minimaal 1,5 meter afstand; 

3. Beoordeel bij elke situatie of het noodzakelijk is het slachtoffer binnen anderhalve meter te 

benaderen. Is dit niet nodig, verleen dan hulp op afstand door aanwijzingen te geven waarmee 

het slachtoffer zichzelf helpt; 

4. Bel als dat nodig is 1-1-2. Is het wel noodzakelijk binnen anderhalve meter van het slachtoffer 

te komen, beperk je dan tot spoedeisende eerste hulp; 

5. Draag beschermende (nitril) handschoenen tijdens het verlenen van eerste hulp om jezelf en 

het slachtoffer te beschermen. (Gebruik geen vinylhandschoenen, die bieden geen 

bescherming tegen micro-organismen); 

6. In aanvulling op / in afwijking van de standaard reanimatieprocedures: 

a. Er vindt bij ademstilstand geen mond-op-mond beademing plaats; 

b. Bij het geven van hartmassage wordt aan het slachtoffer pure zuurstof toegediend via 

een free flow masker. Hiermee wordt enige verrijking van zuurstof aan het bloed 

verkregen. Bij verenigingsactiviteiten in het buitenwater is altijd een zuurstofkoffer en 

EHBO-koffer aanwezig.  

Na een eerste hulp inzet: 

7. Desinfecteer je handen en polsen direct na de eerste hulp inzet. 

Krijg je klachten? 

8. Krijg je in de dagen/weken na de eerste hulpinzet klachten die mogelijk duiden op Corona? 

Volg altijd de adviezen van het RIVM. Neem zo nodig contact op met je eigen huisarts. 

Contactgegevens: 

9. Op de website van de duikvereniging (www.dv-luckydivers.nl) zijn de contactgegevens te 

vinden van alle leden. Dit deel van de website is toegankelijk voor leden van de vereniging en 

de gegevens zijn te vinden in de ledenlijst. De Corona-coördinator heeft hiermee toegang tot 

de contactgegevens en kan zo nodig betrokken leden informeren over incidenten. 
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PROCEDURES VOOR HET ZWEMBAD 
In aanvulling op de algemene procedures en aanvullende noodprocedures. 

Procedures thuis voorafgaand aan het zwemmen 
1. Meld je jezelf aan op de website (dit geldt alleen voor volwassenen). De jeugd en 

volwassenen zwemmen gescheiden: 

a. Jeugd van 19.45 tot 20.45 uur 

b. Volwassenen van 19.45 tot 20.45 uur; 

2. Ga je naar het toilet; 

3. Was grondig je handen; 

4. Trek je zwemkleding aan onder je kleren; 

5. Neem je vlak voor vertrek je temperatuur op. Bij 38 graden of meer mag je niet gaan 

zwemmen! 

6. Kom je alleen naar het zwembad. Bij jeugd maximaal één begeleider uit hetzelfde 

huishouden. De begeleider moet zich strikt afzijdig houden van de zwemactiviteit. Bij 

afzetten/brengen zet de ouder bij voorkeur zijn/haar kind(eren) af bij de ingang van het 

zwembad; 

Procedures in het zwembad 
7. Stel je jezelf op de hoogte van eventuele aanvullende regels en aanwijzingen vanuit het 

zwembad (Optisport) en/of de gemeente. Deze richtlijnen zullen ook op onze website zijn 

terug te vinden (www.luckydivers.nl). 

8. Gebruik meteen bij aankomst ontsmettingsmiddel voor je handen. Dit wordt door de 

vereniging ter beschikking gesteld; 

9. Als jeugdlid wacht je buiten het zwembad waar je opgehaald wordt door een jeugdtrainer 

van de duikvereniging; 

10. Als volwassen lid, niet trainers, zorg je dat je maximaal 10 minuten voor de startijd (19.45 

uur) buiten het zwembad aanwezig bent, waar je wordt opgehaald; 

11. Zie bijlage III voor de looproutes van het zwembad, looproute rond het bad is linksom; 

12. Nadat je jezelf omgekleed hebt neem je je kleding mee in een tas, de lockers zijn niet 

beschikbaar; 

a. Hokjes kunnen bij het uit- en aankleden gebruikt worden, in de kleedkamers zijn 

vakken van 1,5 meter gemaakt; 

13. Wacht op instructies van de toezichthouder / trainer(s) op de aangegeven plaats; 

14. In het zwembad is de toezichthouder belast met controle op naleving van deze procedures. 

Volg altijd zijn/haar instructies; 

15. De toezichthouder/corona toezichthouder is verantwoordelijk voor het halen en 

terugbrengen van materiaal uit het opslaghok en het reinigen ervan na gebruik (zie 27); 

16. In het zwembad mogen, in het water aan de oppervlakte, maximaal 24 personen aanwezig 

zijn, per baan 4 zwemmers. Er wordt gebruikgemaakt van één heen en één retour baan. 

Inhalen is niet toegestaan; 

17. Na het zwemmen maak je de gebruikte materialen schoon en ruim je deze op, droog je jezelf 

af, trek je je kleren aan en ga je direct naar huis; 

18. Groepsvorming (even napraten) na het zwemmen / duiken is uitdrukkelijk niet de bedoeling! 

Procedures voor duiken in het zwembad in aanvulling op bovenstaande procedures 
19. Gebruik zoveel mogelijk je eigen materiaal; 

20. Trek je zelfstandig je uitrusting aan, eventueel in het water; 

http://www.luckydivers.nl/
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21. Gebruik anti-fog middel in je duikbril, geen spuug! 

22. Voer je de buddy check uit op 1,5 meter afstand. Laat zien wat je buddy vraagt. 

23. Er worden geen oefeningen uitgevoerd waarbij ademautomaten worden uitgewisseld (niet in 

de mond). De instructeur zal nadere details geven; 

24. Houd boven water 1,5 meter afstand tenzij beide duikers hun masker op hebben en door de 

automaat ademen. Onderwater geldt er geen afstandsbeperking, boven water geldt altijd 1,5 

meter afstand; 

25. Het aantal duikers per baan wordt door de toezichthouder vastgesteld; 

26. Trek zelfstandig je uitrusting uit, eventueel in het water; 

27. Verenigingsmateriaal wordt na gebruik met kraanwater gespoeld en vervolgens gedroogd. 

Na een droging van meer dan 3 dagen wordt er geen Coronavirus op het materiaal meer 

verondersteld (in overeenstemming met advies GGD Rotterdam-Rijnmond d.d. 13 mei 2020) 

28. Na afloop van het gebruik van het zwembad moet de corona coördinator de deurklinken 

schoonmaken en desinfecteren.   

Procedure thuis na het zwemmen 
29. Was je zwemkleding; 

30. Maak je uitrusting schoon; 

31. Neem een douche en was grondig je handen; 

32. Schrijf je in op de website voor de volgende keer😉. 

We zwemmen veilig of we zwemmen niet! 
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PROCEDURES VOOR HET BUITEN DUIKEN 
In aanvulling op de algemene procedures en aanvullende noodprocedures. 

Procedure thuis voorafgaand aan het duiken  
1. Meld jezelf aan op de website. De buddypaar indeling wordt vooraf door de organisator van 

de duik bekend gemaakt; 

2. Ga naar het toilet; 

3. Was grondig je handen; 

4. Trek je zwemkleding aan onder je kleren bij natpak duiken; 

5. Neem vlak voor vertrek je temperatuur op. Bij 38 graden of meer mag je niet gaan duiken! 

6. Kom bij voorkeur alleen naar de duiklocatie, er mag maximaal 1 persoon meerijden uit 

hetzelfde huishouden. Vermijd daarbij iedere vorm die door handhavers uitgelegd kan 

worden als een samenkomst van drie personen of meer; 

Procedure op de duiklocatie 
7. Parkeer zodanig dat je 1,5 meter afstand kan houden van je buren; 

8. Gebruik meteen bij aankomst op de duiklocatie ontsmettingsmiddel voor je handen (zelf 

meenemen). Zorg ook dat je papieren zakdoekjes bij de hand houdt (zelf meenemen, zie 22); 

9. Stel jezelf op de hoogte van eventuele lokaal van kracht zijnde regels en aanwijzingen voor 

de desbetreffende duiklocatie. Deze lokale regels gaan altijd voor op deze procedures! 

10. Duik één op één met de toegewezen buddy, groepsvorming is niet toegestaan; 

11. Spreek elkaar aan op de naleving van deze procedures. De naleving is een gedeelde 

verantwoordelijkheid! 

12. Maak gebruik van je eigen materiaal; 

13. Bouw zelfstandig je set op en trek je uitrusting aan; 

14. Als je op de kant of boven water hulp nodig hebt kan je buddy helpen, maar alleen indien 

beide buddy’s de bril op hebben en ademen door de automaat. Vermijd huid-huidcontact 

tussen beiden; 

15. Gebruik anti-fog middel in je duikbril, geen spuug! 

16. Voer de buddy check uit op 1,5 meter afstand. Laat zien wat je buddy vraagt; 

17. Spuug, roggel of snuit je neus niet in het water; 

18. Voor de duik aan het oppervlak blijf je op 1,5 meter afstand totdat beide buddy’s door de 

automaat ademen. Onderwater geldt er geen afstandsbeperking; 

19. Tijdens het duiken maak je gebruik van een zeer conservatief duikprofiel. Dat wil zeggen ruim 

binnen de nul tijden en het vermijden van risicovolle duiken; 

20. Deel je Alternatieve Lucht Voorziening (ALV) alleen met je buddy in een noodsituatie; 

21. Na de duik aan het oppervlak blijven beide buddy’s ademen door de automaat totdat de 1,5 

meter afstand is bereikt; 

22. Hou na de duik je masker op, zet deze pas af bij de auto en snuit zo nodig daar je neus in een 

papieren zakdoekje; 

23. Na de duik trek je zelfstandig je uitrusting uit en bouw je je set af. De buddy mag helpen 

indien hij/zij een masker op heeft en door de ademautomaat ademt. Vermijd huid-

huidcontact tussen beiden; 

24. Neem je afval mee naar huis om weg te gooien; 

25. Vervolgens vertrek je direct naar huis, evaluatie van de duik vindt op afstand plaats, 

bijvoorbeeld telefonisch of per skype. Er wordt geen logboek afgetekend door de buddy; 

26. Groepsvorming (even napraten) na het duiken is uitdrukkelijk niet de bedoeling! 
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Procedure thuis na het duiken  
27. Was je zwemkleding indien van toepassing; 

28. Maak je uitrusting schoon, zo nodig desinfecteren (bijvoorbeeld gebruikte ALV) en laat deze 

drogen; 

29. Neem een douche en was grondig je handen; 

30. Bel / skype je buddy voor een nabespreking van de duik; 

31. Schrijf je in voor de volgende duik 😉 

 

We duiken veilig of we duiken niet! 
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AANVULLENDE PROCEDURES VOOR OPLEIDINGSDUIKEN BUITEN 
In aanvulling op de algemene procedures, aanvullende noodprocedures en de procedures voor het 

buiten duiken: 

1. Indien je met een begeleider naar de duiklocatie komt, dan moet dit iemand zijn van je eigen 

huishouden. Deze begeleider blijft fysiek op ruim meer dan 1,5 meter afstand van anderen 

die niet direct uit hetzelfde huishouden komt. Er mag in geen geval sprake zijn van een 

samenkomst van drie personen of meer! 

2. Volg stipt de aanwijzingen van de instructeur; 

3. Het aantal (geassisteerde) noodopstijgingen wordt per opleidingsduik beperkt tot maximaal 

twee; 

4. Trek zelfstandig je uitrusting aan en weer uit of laat je jezelf assisteren door je instructeur 

(zie 5); 

5. De instructeur mag jou op de kant en boven water dichter dan 1,5 meter benaderen 

wanneer beide ademen door de automaat en een bril op hebben. Vermijd daarbij huid-

huidcontact; 

6. Wordt de groepsgrootte beperkt tot één cursist per instructeur in verband met de 

samenkomstregel uit de noodverordening; 

7. In een oefensituatie met het doneren van de ALV, wordt de ALV automaat aangepakt door 

het slachtoffer maar blijft deze door de eigen automaat ademen; 

8. Je wordt door je instructeur één op één op 1,5 meter afstand gedebrieft, er vindt in geen 

geval direct of indirect fysiek contact plaats. Het logboek wordt niet afgetekend; 

9. Alleen de instructeur mag naar eigen oordeel herhalingsduiken maken. De cursist in geen 

geval. 

 

Verder wordt verwezen naar:  

https://onderwatersport.org/wp-

content/uploads/2020/05/200511_overzicht_15m_maatregelen_duikvaardigheden.pdf 

  

https://onderwatersport.org/wp-content/uploads/2020/05/200511_overzicht_15m_maatregelen_duikvaardigheden.pdf
https://onderwatersport.org/wp-content/uploads/2020/05/200511_overzicht_15m_maatregelen_duikvaardigheden.pdf
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AANVULLENDE INFORMATIE 
https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport 

https://onderwatersport.org/corona/ 

https://www.duikgeneeskunde.nl/ 

https://www.diversalertnetwork.org/emailview/landing/blogs/prepareForReturn20/index.html 

https://www.reanimatieraad.nl/coronavirus-en-reanimatie/ 

  

https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport
https://onderwatersport.org/corona/
https://www.duikgeneeskunde.nl/
https://www.diversalertnetwork.org/emailview/landing/blogs/prepareForReturn20/index.html
https://www.reanimatieraad.nl/coronavirus-en-reanimatie/
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BIJLAGE I. HYGIËNE PROTOCOL (DUIK)APPARATUUR EN UITRUSTING 

Probleem 
Het gezamenlijk gebruik maken van duikapparatuur biedt een verhoogde kans op besmetting door 

voornamelijk het Corona-virus. Het is aangetoond dat het virus op diverse materialen en nog tot 72 

uur aanwezig kan zijn. Het is aan te bevelen om duikapparatuur veilig te reinigen/desinfecteren en 

daarmee besmettingsgevaar zoveel als mogelijk te beperken/voorkomen. 

Maatregelen voor gebruik (duik)apparatuur en uitrusting 

1. Maak gebruik van eigen uitrusting; 

2. Reinig en desinfecteer je uitrusting na eigen gebruik, na uitleen of verhuur; 

3. Indien mogelijk geef je een duiker in opleiding zonder eigen uitrusting dezelfde set voor de 

heel cursusduur. 

Reinigen/desinfecteren 
Voor het reinigen en desinfecteren van (duik)apparatuur en uitrusting adviseren wij de voorschriften 

van de fabrikant te hanteren. In veel gevallen verwijzen deze naar de site van DAN: 

https://www.diversalertnetwork.org/emailview/landing/coronavirus/gearDisinfection/index.html 

Onderdeel uitrusting 
Onderdelen goed afspoelen met kraanwater waarna 
vervolgens goed te laten drogen. Tenminste 3 dagen. 7 
dagen wordt geadviseerd (bron: GGD, RIVM) 

Snorkel, duikbril  Reinigen van binnen- en buitenkant  

Volgelaatsmasker 
Reinigen van binnen- en buitenkant, extra aandacht voor 
ventielen. 

Adem automaat, octopus 
Reinigen van binnen- en buitenkant inclusief slangen. Bedien 
knop van tweede trap 

Trimvest (inflator) 
Reinigen van binnen- en buitenkant inclusief slangen. Bedien 
knop van inflator. 

Duikpakken, handschoenen, 
schoentjes, droogpakken e.d. 

Desinfectie alleen nodig bij uitwisseling tussen gebruikers. 

 

  

https://www.diversalertnetwork.org/emailview/landing/coronavirus/gearDisinfection/index.html
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BIJLAGE II. NOB CORONA RICHTLIJNEN VOOR VEILIG GEDRAG EN GEBRUIK VAN 

DUIKLOCATIES 

Doelgroep 
Duikplaatsen worden middels dit protocol opengesteld voor individuele duikers (buddyparen 

eventueel met een instructeur) die qua opleiding en uitrusting geheel zelfvoorzienend zijn. Als de 

overheidsmaatregelen dit toelaten dan kunnen ze in een latere fase, met de dan geldende maatregelen 

ook gelden voor groepsactiviteiten. 

Houd je aan de voorschriften, dan blijft het voor iedereen mogelijk te genieten van de duiksport! 

De gemeente/eigenaar/beheerder beslist 

Over het gebruik van (een parkeerplaats bij) een duiklocatie beslist de gemeente/ eigenaar en/of 

beheerder. Ze zijn ook verantwoordelijk voor het bepalen van lokale maatregelen. Het toestaan van 

duikactiviteiten zal in belangrijke mate afhangen van de mate waarin iedereen zich aan de 

voorschriften houdt. 

Vervoer 
Duikers komen met eigen vervoer naar de duiklocatie. Als het twee duikers betreft uit hetzelfde gezin 

dan kunnen ze met elkaar meerijden. In andere gevallen rijden de afzonderlijke duikers met de eigen 

auto naar de duikplaats. 

Parkeren 
Op de duikplaats wordt geparkeerd zodat onderling minimaal 1,5 meter afstand gehouden kan 

worden. Volg daarbij de aanwijzingen van de gemeente/eigenaar. Voor veilig parkeren zie 

onderstaande voorbeelden. 
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Als er geen plaatsen meer beschikbaar zijn verlaat je de parkeerplaats. 

Omkleden/duikvoorbereiding 
Als bij het omkleden hulp nodig is, dan kan dit eventueel een gezinslid doen. Is dit niet mogelijk dan 

alleen helpen met ademautomaat in de mond en duikmasker op. Voor de duikvoorbereiding gebruik 

maken van de protocollen die gelden voor sportduiken. 

Wandeling naar en van de instap 
Bij de wandeling naar de instap en terug naar de auto houden we een afstand tot elkaar van minimaal 

1,5 meter. Er wordt zoveel mogelijk eenrichtingsverkeer ingevoerd. Is dit niet mogelijk dan geven we 

elkaar voorrang en passeren we elkaar rug aan rug. Als dit laatste niet mogelijk is dan wordt het 

duikmasker op gezet en de ademautomaat ingedaan en kunnen twee duikers elkaar op die manier 

passeren. 

Sanitair/hygiëne 
De gemeente/eigenaar/beheerder beslist hierover. In algemene zin voorzien wij dat op de 

duikplaatsen omkleed voorzieningen gesloten blijven. Douches en spoelgelegenheden zijn ook dicht.  

Het virus kan ook worden overgedragen via ontlasting. Gebruik een toilet en houd deze schoon voor 

de volgende gebruiker. Toiletten, met van vloer tot plafond doorlopende wanden blijven open. Als de 

wanden niet geheel doorlopen worden de toiletten om en om gesloten. Toiletten worden dagelijks 

schoongemaakt. Als er geen verantwoordelijke wordt gevonden voor het schoonmaken gaan de 

toiletten ook dicht. Elke duiker heeft zelf toiletpapier mee en gebruik eigen handalcohol en 

ontsmettingsdoekjes om de handen na gebruik van de faciliteiten te kunnen ontsmetten. 

Gedraag je dan als goed huisvader. Neem alle afval en andere vervuiling mee. Heb respect voor je 

omgeving en het milieu. 

Overige faciliteiten 
Na de duik wordt de duikplaats zo snel mogelijk verlaten. Samenscholing moet voorkomen worden. 

Voor eventueel aanwezige horeca gelden de regels zoals gesteld voor deze branche. Bij 

buitenvulstations komt een routing en worden afstand strepen aangebracht om een onderlinge 

afstand van 1,5 meter te waarborgen. Ook hier gelden aanvullende hygiëne maatregelen. 
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Vertel het voort en spreek elkaar aan 
De richtlijnen die hier worden opgesomd worden op verschillende manieren naar de duiker 

gecommuniceerd. 

 Middels een bord met spelregels bij de duikplaats; 

 Middels websites met content voor duikers. 

Er wordt gestreefd naar een landelijk eenduidig protocol. 

Spreek elkaar ook aan: geef elkaar een compliment en bedankje voor de goede sfeer, geduld en goed 

gedrag. Wijs elkaar erop als het even mis dreigt te gaan. SAMEN MAKEN WE VEILIG EN GEZOND 

DUIKEN MOGELIJK! 
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BIJALGE III. LOOPROUTES ZWEMBAD 
 

 


