DIVES
Doel van deze handleiding is jullie wegwijs te maken in het digitaal verificatie systeem genaamd DIVES.
STAP 1 : Registratie
Het is noodzakelijk dat iedere (kandidaat)duiker correct geregistreerd is bij Nelos met een uniek e-mail
adres.
Je kunt dit controleren door de QR-code van je CMAS-kaartje te scannen. Indien je jouw
brevetgegevens ziet, ben je volledig en correct geregistreerd.

Scan deze QR-code

Mocht dit niet het geval zijn (of je hebt nog geen CMAS kaartje), neem dan volgende stappen :
-) Neem contact op met het clubsecretariaat via aronnaxsecretariaat@telenet.be en geef het emailadres door waarmee je geregistreerd wil worden
-) de volgende dag krijg je dan een registratiemail van het Nelos-webteam met daarin je
bevestigingscode, je login en een link naar de Nelos-website

-) deze link kun je gebruiken om je gewenste paswoord in te stellen (je vult op dit scherm enkel je
gewenste paswoord tweemaal in) waarna je op de balk “Akkoord met de voorwaarden en registreer”
klikt

Tweemaal invoeren van
gewenste paswoord

Klik op “Akkoord
met de voorwaarden
en registreer”

-) check ook even de vermelde gegevens – indien deze niet correct zijn contacteer dan het
clubsecretariaat

STAP2 : Inloggen
Na je registratie kun je inloggen op de Nelos-website: https://nelos.be
Login

-) vul dan je uniek e-mail adres in samen met je paswoord en klik “Akkoord met de voorwaarden en
inloggen”

-) hierna ben je ingelogd en zie je onderstaand scherm (inclusief DIVES)

STAP 3 : DIVES – Initialisatie

Bij deze stap breng je duiken van voor 1 januari 2019 éénmalig in de verschillende categorieen.
Bepaalde types van duiken zijn nodig voor toekomstige mogelijke opleidingen.
Het is heel belangrijk dat je deze correct inbrengt. Je papieren logboekjes kunnen altijd ter controle
worden opgevraagd.
Bij twijfel vraag je na bij de monitoren.
Aandachtspunten:
-) aantal duiken in zone (30) : alle duiken (ook dieper dan zone 30)
-) aantal duiken in zee en zone (30) : duiken in zee inclusief Oosterschelde
-) aantal duiken buiten de Oosterschelde zone (30) : duiken in zoet water, helder water, Noordzee en
dergelijke

STAP 4 : DIVES – Loggen en taggen van een duik
Deze stap legt uit hoe je duiken kunt loggen en taggen in DIVES.
OPMERKING :
Loggen van een duik dient slechts door 1 duiker van de duikploeg te gebeuren.
Deze duiker geeft ook de buddies weer van de duik waardoor deze duik zichtbaar wordt in het logboek
van de mededuikers (indien deze geregistreerd zijn bij Nelos)
Het is dus belangrijk om af te spreken wie zijn duik inbrengt om een dubbele duiklogging te vermijden.

-) Klik op “Nieuwe activiteit”
-) Op de rechterzijde van het scherm komt een venster “nieuwe activiteit” (deze staat standaard op
duik)
(volledig scherm bij een smartphone)
-) vul de datum, diepte en duur in (diepte/duur kunnen na bewaren van de duik niet meer worden
aangepast!)

-) Start uur duik (is geen verplicht veld) :
Kies start duik en selecteer uur en minuut
OF
Kies Getijde en vul start voor getijde in
-) Optioneel kan zicht en rating ingegeven
worden. Dit wordt gebruikt om info over de
duikplaats te verzamelen

-) Klik op de schuin gedrukte tekst “Locatie: klik hier om een locatie te selecteren” , een nieuw venster
opent zich

-) selecteer de duikplaats uit de lijst door de naam te typen (vb. Wemeldinge)

-) indien de duikplaats niet op de lijst voorkomt druk op +
Er opent zich een scherm om de duikplaats te selecteren op de wereldkaart.
Geef de nieuwe locatie een naam en selecteer de locatie op de kaart.
Als je de locatie niet makkelijk kan terugvinden, geef dan enkel de naam in en klik op de wereldkaart.
Je kan nu de plaats opslaan zonder correcte kaartreferentie.

-) selecteer een buddy door te klikken op buddies (dit is een verplicht veld, een buddy kan achteraf
niet worden verwijderd , er kunnen wel buddies aangevuld worden)

-) Als je de buddy in de lijst hebt
gevonden, dien je te klikken op de
+ naast zijn naam. Je hebt je
buddy geselecteerd.

-) standaard komen enkel de leden van de duikclub (Aronnax) zichtbaar
-) om Nelos-leden buiten de club te selecteren – klik op clublid – het veld wordt wit gekleurd en alle
Nelos leden komen dan zichtbaar
-) Indien uw buddy niet in de lijst staat kan dit verschillende redenen hebben :
Geen lid van Nelos
Niet aangemeld op de website
Hiervoor zijn drie dummy profielen beschikbaar :
-

Technical DIVES-NIET NELOS DUIKER
Technical DIVES-NELOS DUIKER NIET AANGEMELD
Technical DIVES-LIFRAS INSTRUCTEUR

Om deze duikers te selecteren ga je naar buddies en klik op Clublid (moet wit gekleurd zijn). Typ in
de balk van ‘Naam’ in ‘tech’. Je krijgt dan de lijst van de drie dummy duikers te zien.

-) Taggen :
Indien de duikplaats uit de lijst wordt gekozen is de tagging automatisch gelinkt hieraan. Enkel boot
en nitrox dient apart te worden ingebracht.
De tagging wordt gebruikt om de diverse voorwaarden voor de duikbrevetten vanaf 3*D of hoger
automatisch te kunnen afvinken.
Om te taggen voor boot of Nitrox moet je klikken op “info” en dan op “klik hier voor tags” om boot te
selecteren.

Voor een Nitrox duik dien je het zuurstofpercentage in te brengen. Bij meerdere mengsels kan de
duiker kiezen en de overige info eventueel in de duikchat inbrengen.

Bij niet standaard duikplaatsen dienen de tags geselecteerd te worden uit de lijst bij het ingeven van
de duikplaats.
Opmerking : duid ook altijd zee aan om correcte berekening van het aantal zeeduiken te bekomen
(dus ook bij een heldere zee en Noordzee)

-) Opslagen van een duik :
Klik dan op de knop ‘Aanmaken’.

Je krijgt nu een bevestiging scherm te zien. Kijk dit zeker goed na wat betreft diepte en tijd want dat
kan je achteraf niet meer aanpassen, je buddy kan je niet meer verwijderen maar wel een andere
buddy toevoegen. Manueel toegevoegde tags kunnen ook niet meer aangepast worden.

Je krijgt bovenaan een blauwe melding dat de duik werd aangemaakt. Deze melding komt maar heel
even tevoorschijn, dus even wachten en zeker stellen dat je dit gezien hebt. De duik is nu zichtbaar
in uw logboek.

STAP 5 : DIVES – Dive chat
Van zodra je de duik hebt opgeslagen kun je ook nog commentaar over de duik inbrengen in de Divechat box die te vinden is onder de tab Details.

De info die je daar ingeeft zal door uzelf en alle mededuikers zichtbaar zijn.

STAP 6 : DIVES – Brevetten
Als kandidaat wordt je brevetkaart zichtbaar in je duiklogboek van zodra je bent ingeschreven.
Deze inschrijving gebeurt nadat het vereiste homologatiegeld is gestort op de clubrekening BE32
7330 2739 9702 (gelieve brevet en je naam te vermelden).
brevet

1* duiker
BND (basis nitrox
duiker) theorie +
open water
2* duiker
3* duiker
4* duiker
Assistent I
1*I, 2*I, 3*I
GND (gevorderd
nitrox duiker) theorie
+ open water
Bronzen dolfijn
Zilveren dolfijn
Gouden dolfijn

Prepaidkost 2019

Deelopleiding 2019
(theorie-zwembad)

Deelopleiding
2019(duiken open
water)
90€ (zonder BND)
50€

Deelopleiding 2019
(totaal)

125 € (inclusief BND)
50€ (enkel voor niet
kandidaat 1*D)

35€ (zonder BND)

65€
50€
45€
45€
gratis
70€

30€
23€
/
/
gratis
/

55€
37€
/
/
gratis
/

85€
60€
/
/
gratis
/

35€
35€
35€

/
/
/

/
/
/

/
/
/

125€ (zonder BND)
50€

Gelieve hierbij zeker ook een mail te sturen naar paul.linda.hendrix@hotmail.com zodat we de
inschrijving snel in orde kunnen maken.
Klik bovenaan op de naam van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven. Je kan voor meerdere
opleidingen tegelijk ingeschreven zijn.

De digitale brevetkaart geeft een overzicht van alle onderdelen die je als kandidaat dient af te leggen
om een brevet te halen en de status van deze items. Op de brevetkaart kan je ook de commentaar
op afgelegde onderdelen raadplegen en je krijgt een overzicht van je duikstatistieken.
De brevetkaart bestaat uit drie grote delen:
-

Linkse deel: statistieken en algemene informatie
Middengedeelte: communicatie over de afgelegde onderdelen van een brevet
Rechtse gedeelte: overzicht brevetonderdelen en status

STAP 7 : DIVES – Coach aanduiden
Enkel de opleidingsverantwoordelijke kan je brevetkaart standaard raadplegen in DIVES. Om je
opleiding goed te kunnen begeleiden en opdat instructeurs hun opmerkingen over het al of niet
slagen in een onderdeel kunnen delen met elkaar, is het nodig om die instructeurs die je begeleiden
in je opleiding als coach aan te duiden.
Dit kan enkel door de kandidaat gebeuren omwille van de privacywetgeving.
Het aanstellen van een coach is heel eenvoudig en we stellen voor dat je best van in het begin alle
Aronnax instructeurs aanduidt als coach.

In het duiklogboek klik op ‘Nieuwe activiteit’.

Selecteer ‘Buddies’ en indien de instructeur niet
van je eigen club is, klik op ‘Clublid’. Dit wordt
dan wit van kleur.

Typ vervolgens de naam of een deel van de naam
van de instructeur die je als coach wil aanduiden.
Naast de instructeur staat een oranje knop met
‘Coach’. Als je daarop klik kleurt deze rood. Deze
persoon is nu coach.

Als je opleiding gedaan is of indien je van club
verandert, kan je steeds coachen verwijderen
door terug op de knop te drukken waardoor deze
opnieuw oranje wordt.

STAP 8 : DIVES - Info
meer info (instructiekaarten, demo’s en uitgebreide handleiding) is verkrijgbaar op de Nelos website
onder Documenten – DIVES

Veel succes met DIVES,
Het Aronnax-bestuur

