RICHTLIJNEN
(zie Nelos info map voor meer details)
Overige duikers

Duikleider
1*I
AI
4*D

3*D

3*D

Restricties voor ploegsamenstelling

Alle duikers en doopduiken voor kandidaat 1*D
Alle duikers en opleidingsduiken voor kan. 1*D
Alle gebrevetteerde duikers vanaf homologatie tot 1*D

Max. diepte afh. brevet mededuikers
Max. diepte afh. brevet mededuikers
Max. diepte afh. brevet mededuikers
Maximum diepte :
 met 2*D: 30m

Alle mededuikers: 3*D en/of 2*D

Één 1*D, rest 2*D of hoger

2*D

Één 2*D

Restricties voor de duik

1*D met minstens 15 duiken
Elke duiker min 18 jaar
 Geen bijzondere duiken.
Duikleider bekend met de duikplaats.

 anders: 40m (of 60m indien zo
vermeld op de CMAS-kaart)
Maximum diepte: 20m
 Geen decoduiken
 Maximum diepte 20m

Goedkeuring door instructeur ter plaatse bij
beperkt zicht of stroming (steengroeve, OS)
DIEPTEBEPERKING naargelang brevet :
De eerste duiken zijn beperkt tot 15m.
15m
Vanaf de 6de duik. De 1*D blijft beperkt tot deze diepte. Een duikgroep met enkel 2*D is ook tot deze diepte beperkt.
20m
vanaf 2*D. De 2*D blijft beperkt tot deze diepte.
30m
Vanaf 3*D. De 3*D bmijft beperkt tot deze diepte.
40m
3*D (indien vermeld op de CMAS kaart) + kwalificatie diep duiken (KDD).
60m
Vanaf 4*D.
> 60m
Assistent Instructeurs hebben de dieptebeperking van hun 3*D of 4*D brevet.
Steengroeven : Behalve in uitzonderlijke omstandigheden is het verboden dieper dan 40m te duiken (stress, koude en het donker zijn bezwarende factoren).
Oosterschelde en Noordzee : Alhoewel het niet verboden is dieper dan 40m te duiken, wordt het afgeraden wegens de donkerte en de stroming.
OPENWATERPROEVEN

DUIKLEIDINGEN

Duikleidingen (DL) :
Maximum 2 DL per dag / DL mogen afgelegd worden tijdens nachtduiken.
DL mogen overal ter wereld gebeuren, tenzij anders vermeld in protocol.
DL mogen niet afgenomen worden in een zwembad (van eender welke diepte).
Het correct gebruik van OSB is uitermate belangrijk => oefenen tijdens DL.
Tijdens een DL mag geen OW proef afgelegd worden (of omgekeerd).
Openwaterproeven (OW) :
De OW proeven voor 4* en AI moeten in onze wateren gebeuren.
Indien iemand gedurende 3 maanden niet meer gedoken heeft, mogen bij de eerste 5 duiken geen OW proeven afgelegd worden.
Per duik mag maximum 1 OW proef afgelegd worden / Er mogen maximum 2 OW proeven per dag afgelegd worden.
Verplicht het aantal vereiste duiken in zone (30) - (40) gedaan te hebben alvorens de OW proeven van zone(30) - (40) aan te vangen.
OW proeven moeten steeds bij het begin van de duik worden afgelegd (uitgezonderd B2, C2, D2).
Er mag slechts 1 stijgproef per dag afgelegd worden / stijgproeven moeten tijdens de eerste duik van die dag uitgevoerd worden.
Op de vertrekdiepte van de proef mag geen verplichte decompressiestop verschijnen op het primair noch op het back-updecompressiemiddel.
JEUGDDUIKEN
Er moet minstens één instructeur jeugdduiken ter plaatse aanwezig zijn.
Nachtduiken in open water zijn verboden / de minimumtemperatuur van het water mag niet lager zijn dan 12°C.
Bij 12°C is de duikduur beperkt tot +/-10minuten / boven de 12°C wordt er aangeraden de duikduur te beperken tot 25min.
Opleidingsduiken (3)
Bronzen dolfijn
Zilveren dolfijn
< 10 jaar
3m
5m
5m
10-12 jaar
5m
7m
7m
> 12 jaar
5m
7m
10 m

Gouden dolfijn
7m
10 m
15 m

