Veiligheidsregelement Duiken in Zutphen (D.I.Z.)

Inleiding.
Dit veiligheidsreglement is een officieel reglement als bedoelt in artikel 23 van de statuten
van duikvereniging ‘Duiken in Zutphen’ afgekort DIZ.
Het veiligheidsreglement omvat de regels voor buitenwaterduiken en zwembadtrainingen van
DIZ. De regels zijn opgesteld om de leden van de duikvereniging zo veilig mogelijk te laten
duiken. Daar niet alle situaties in het reglement kunne worden opgenomen dient in geval van
onvolledigheid in het reglement in de geest van het reglement te worden gehandeld.

DEEL I
Hoofdstuk 1
1.1 Begrippen.
1.1.1

1.1.6

Onder bestuur wordt verstaan het door de Algemene Leden Vergadering gekozen
bestuur van de vereniging.
Onder vereniging wordt verstaan Duikvereniging Duiken In Zutphen.
Onder lid of leden wordt verstaan lid of leden van de vereniging.
Onder evenement wordt in dit reglement verstaan elke activiteit die georganiseerd
wordt door of vanwege het bestuur op het gebied van duiken.
Onder duikleider wordt verstaan de functionaris die door de vereniging is
aangewezen om een evenement te leiden.
Onder deelnemer wordt verstaan de sportduiker die deelneemt aan een evenement.

1.2

Algemene bepalingen.

1.2.1

Dit reglement treedt in werking, daar waar de wet van het land, geen nadere
voorschriften heeft.
Het reglement is niet van kracht daar waar het in strijd is met de wet van het land,
waar het duikevenement plaatsvind.
Leden, die zich tijdens een evenement niet aan het reglement houden, dan wel de
goede naam van de duiksport in diskrediet brengen, handelen in strijd met het
reglement, hetgeen tot ontzetting uit het lidmaatschap tot gevolg kan hebben.
Elk lid of deelnemer van een evenement is tijdens een duik verplicht alles te doen
wat de veiligheid van de duiker(s) in gegeven omstandigheden vereist. Elk lid of
deelnemer van een evenement is verplicht alles achterwege te laten wat de veiligheid
van de duiker(s) in gevaar kan brengen.
In gevallen waar het reglement niet in voorziet, moeten de aanwijzingen van de
duikleider worden opgevolgd.
Het duiken geschiedt geheel op eigen risico van de duiker. Het bestuur is nimmer
aansprakelijk voor de gevolgen, die uit het duiken voortvloeien.

1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5

1.2.2
1.2.3

1.2.4

1.2.5
1.2.6
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1.2.7

1.2.8

Het bestuur kan ontheffing verlenen op een of meer artikelen van dit reglement, deze
ontheffing moet te minste een maand voor aanvang van het evenement worden
aangevraagd bij het bestuur.
Ieder duikongeval en bijna duikongeval moet zo spoedig mogelijk, doch binnen 24
uur na het voorval, gemeld worden aan het bestuur. De melding dient te geschieden
door de duikleider en/of deelnemers. Het doel hiervan is niet het bestraffen maar het
voor een volgende keer voorkomen.

Hoofdstuk 2
De uitrusting.
2.1

Algemeen.

2.1.1

De uitrusting van de duiker 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.

2.1.2
2.1.3

2.2

De basisuitrusting.

2.2.1

De basisuitrusting bestaat uit de volgende onderdelen:
• snorkel
• duikbril
• vinnen
• loodgordel met loodballast (indien nodig).

2.3

Persluchtduikapparatuur.

2.3.1
2.3.2
2.3.3

Voor de duiker is uitsluitend het gebruik van persluchtduikapparatuur toegestaan.
Omgehangen persluchtduikapparatuur moet voor onmiddellijk gebruik gereed zijn.
De hele persluchtduikapparatuur moet onmiddellijk, ook door een andere duiker, op
de tast afgeworpen kunnen worden, nadat zo nodig de loodballast is afgeworpen en
eventueel de inflatorslang is afgekoppeld.
De automaat van de persluchtduikapparatuur dient te zijn voorzien van een continu
door de duiker af leesbare onderwater manometer.
Iedere duiker is verplicht om gedurende de duik een alternatieve luchtbron gebruiks
gereed bij zich te hebben.

2.3.4
2.3.5
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2.4

Verplichte uitrustingsstukken.

Deze bestaan uit:
2.4.1

Voor de duiker:
• basisuitrusting.
• persluchtduikapparatuur.
• trimvest (voor de droogpak duiker tenminste een reddingsvest)
• duikmes.
• dieptemeter.
• duikhorloge (divetimer).
• manometer.
• dieptemeter / duikhorloge en manometer kunnen eventueel vervangen worden
door een duikcomputer.

2.4.2

Voor de snorkellaar.
• basisset.
• reddingsvest.
• duikmes.

2.4.3

Bijzondere uitrustingsstukken en veiligheidsmiddelen.
• duikvlag.
• duikcomputer.
• seinlijn / veiligheidslijn.
• duiklamp.
• kompas.
• apparatuur om licht-, rook-, en/of geluidssignalen te geven, boven en/of onder
water.
• kniptang.
• volgboei.
• buddylijn.
• stand-by boot.
• zuurstofkoffer.
• EHBO koffer.
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Hoofdstuk 3.
Het duiken.
3.1

De duikleider.

3.1.1
3.1.2

Elk evenement dient plaats te vinden onder leiding van een persoon: de duikleider.
De duikleider dient te minste:
• in het bezit te zijn van het Recue Diver of gelijkwaardig brevet.
• tenminste 18 jaar oud te zijn.
De taken en bevoegdheden van de duikleider:
1. De duikleider is verantwoordelijk voor de duikplanning.
2. De duikleider stelt zich op de hoogte van de omstandigheden van de duikplaats,
zowel boven als onder water.
3. De duikleider stelt zich op de hoogte van het centrale alarmnummer, of andere
noodzakelijke nummers als arts, hospitaal.
4. De duikleider ziet toe op de naleving van dit reglement.
5. De duikleider is nauwkeurig op de hoogte van het aantal deelnemers aan het
evenement.
6. De duikleider stelt de buddyparen samen, die voor elkaar verantwoordelijk zijn.
7. De duikleider ziet toe op de persoonlijke veiligheid van elke deelnemer.
8. De duikleider geeft voor aanvang van de duik zo nodig instructies aan de
deelnemers.
9. De duikleider kan personen uitsluiten van deelname aan het evenement.
10. De duikleider houdt het duikjournaal bij.
11. De duikleider heeft het recht het gebruik van uitrustingsstukken, die naar zijn
mening de veiligheid tijdens het evenement in gevaar brengen, te verbieden.
12. De duikleider is bevoegd een of meer stand-by duikers aan te wijzen voor de
duur van het evenement.
13. De duikleider dient tijdens het evenement voor elke deelnemer herkenbaar en
bereikbaar te zijn.
14. Bij een evenement georganiseerd door de vereniging zorgt de duikleider er voor
dat een voor het doel geschikte EHBO-koffer en een zuurstofkoffer aanwezig
zijn.
15. De duikleider is verplicht bij een duikongeval tijdens het evenement
onmiddellijk een reddingsactie te starten en te coördineren en aansluitend een
rapportage hiervan in te vullen en op te sturen.

3.1.3
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3.2

De deelnemer.

3.2.1
3.2.2
3.2.3

De deelnemers volgen de instructies van de duikleider op.
Iedere deelnemer gaat bij aankomst op de duikplaats na wie de duikleider is.
Iedere deelnemer overtuigt zich ervan, dat de duikleider op de hoogte is van zijn
aanwezigheid.
Elke deelnemer heeft het volgende bij zich:
• Alle verplichte uitrustingsstukken.
• De noodzakelijke bijzondere uitrustingsstukken.
• Het logboek.
• Een geldig medisch keuringsbewijs of een eigen verklaring van gezondheid.
De deelnemer toont op verzoek van de duikleider de onder punt 3.2.4 genoemde
artikelen.

3.2.4

3.2.5

3.3

Het evenement.

3.3.1

De bevoegdheid van de laagst gebreveteerde duiker van het buddypaar wordt niet
overschreden.
Het buddypaar moet voortdurend met elkaar in contact blijven.
De duikplaats moet zo nodig duidelijk gemarkeerd worden met de vereiste duikvlag.
De aanwijzingen op de gebruikte duik-tabel/planner of behorende bij de gebruikte
computer dienen strikt opgevolgd te worden, waarbij altijd van het meest
conservatieve gegeven uitgegaan moet worden.

3.3.2
3.3.3
3.3.4
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Hoofdstuk 4
Bijzondere duiken.
4.1

Nachtduiken.

4.1.1

Voor nachtduiken is het bezit van tenminste het Advanced brevet of een hieraan
gelijkgesteld duikbrevet of de nachtduik specialty vereist.
Iedere duiker moet tenminste een goed werkende duiklamp bij zich hebben.
Bij de duikplaats moet een verlicht oriëntatiepunt zijn dat niet hinderlijk of
verwarrend voor de scheepvaart mag zijn.

4.1.2
4.1.3

4.2 Lijnduiken.
4.2.1 De duikleider wijst de seinmeester(s) en duiker(s) aan.
4.2.2
De navolgende lijksignalen moeten worden gebruikt:
1 ruk
1 + 1 ruk
1 + 2 rukken
1 + 3 rukken
1 + 4 rukken
1 + 2 + 2 rukken
5 rukken of meer

4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6

van duikleider naar duiker
van duiker naar duikleider
van duikleider naar duiker
van duiker naar duikleider
van duikleider naar duiker
van duiker naar duikleider
van duikleider naar duiker
van duikleider naar duiker
van duikleider naar duiker
van duiker naar duikleider

attentiesein, blijf waar je bent en wacht op instructies
alles in orde.
alles in orde
zwem de lijn uit.
ga naar rechts.
ga naar links.
volg de lijn, maar blijf op de bodem.
kom omhoog.
kom direct naar boven.
NOODSIGNAAL direct helper naar beneden, lijn inhalen.

Als door meerdere groepen gedoken wordt, zorgen de seinmeesters er voor dat de
lijnen elkaar niet kruisen.
Aan dezelfde lijn mogen niet meer dan twee duikers duiken, die onderling verbonden
zijn door middel van een buddylijn.
De seinlijn mag maximaal 30 meter lang zijn.
De seinlijn moet aan de ene kant onder alle uitrustingsstukken aan de duiker
bevestigd zijn en aan de andere kant aan een vast punt aan de wal.

4.3 Grotduiken vanuit open water, het duiken in wrakken.
4.3.1
4.3.2
4.3.3

Voor het duiken in grotten en wrakken is het bezit van tenminste Advanced of
gelijkwaardig brevet vereist.
Iedere duiker moet in het bezit zijn van een goed werkende duiklamp.
Het buddypaar dient een draadhaspel welke speciaal voor grot of wrak duiken
ontworpen is bij zich te hebben. Voordat men het wrak of de grot binnen gaat dient
de lijn buiten de grot of wrak op een deugdelijke wijze te worden bevestigd.

4.4 Speleoduiken.
4.4.1

Speleoduiken is een dermate specifieke soort van duiken dat deze niet wordt
toegestaan binnen de vereniging.
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4.5 IJsduiken.
4.5.1
4.5.2
4.5.3

4.5.4
4.5.5

4.5.6

Voor het duiken onder het ijs is het bezit van een Advanced of gelijkwaardeig brevet
vereist.
De duikleider wijst de lijnhouder(s) en de buddyparen aan.
De hoogst gebrevetteerde duiker van het buddypaar moet door middel van een
veiligheidslijn met een vast punt aan de oppervlakte verbonden zijn. Het gebruik van
een buddylijn is verplicht.
De veiligheidslijn mag maximaal 30 meter lang zijn.
Aan de oppervlakte moet een stand-by duiker voorzien van persluchtapparatuur
staan, die door middel van een lijn 1,5 maal de lengte van de veiligheidslijn bedoeld
in 4.5.4, verbonden is met een vast punt aan de oppervlakte.
Het wak moet na afloop van het evenement weer opgevuld worden met de
uitgenomen ijsschotsen en deugdelijk afgebakend worden.

4.6 Duiken vanaf een vaartuig.
4.6.1

4.6.2
4.6.3
4.6.4

4.6.5
4.6.6

De duikleider zorgt dat alleen met zijn medeweten:
• met de scheepsschroef gedraaid zal worden.
• het vaartuig verlegd wordt.
Als de duiker niet zonder meer uit het water aan boord kan klimmen, moet tenminste
een deugdelijke ladder aangebracht zijn.
Als gedoken wordt met meerdere buddyparen , moet een drijvende grijplijn
bevestigd zijn tussen de ankerlijn en de ladder.
Als rond het vaartuig stroming kan optreden:
• moet vanaf de achtersteven een drijvende lijn van tenminste 150 meter lengte
uitgevierd zijn met aan het einde een markeringsboei.
• moet indien mogelijk een bemande standby-boot te water liggen.
Het vaartuig moet of boven de duikplaats of benedenstrooms daarvan verankerd
worden.
Voor het uitvoeren van reddingsacties moet een lijn met een lengte van ten minste
driemaal de diepte ter plaatse aan boord aanwezig zijn.
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