
Beste Duikgenoten, 

De NOB leden onder ons hebben allen het protocol van de NOB ontvangen waarmee we ;jdens deze 
corona ;jden een (club) duik kunnen gaan uitvoeren. 

Lees dit goed door want we willen na 1 juni weer los, de aanwijzingen in dit NOB protocol zullen we 
strikt moeten volgen, we zullen het ook op onze web site plaatsen. 

Er zijn echter daarnaast extra punten die we willen benoemen, mede omdat als 60+ (70+) club het 
covid 19 virus extra naar ons ( maar ook naar onze kennissen en aanverwanten) lonkt. 

Als eerste : Ieder die naar de clubduik komt is klachten vrij! 

We hebben Henk v Ooijen – veilligheidslid- gevraagd om de duikstekken te evalueren en een 
duikrooster te maken met alleen plaatsen waar voldoende ruimte is om de onderlinge afstand te 
kunnen waarborgen. Als voorbeeld : het sluisje is gezien vaak de drukte door andere clubs/fietspad 
fietsers/wandelaars  en de totale oppervlakte van de steiger op dit moment minder geschikt voor een 
clubduik met meerdere buddyparen. Laat staan met een aantal “kijkers”. Deze plek kun je beter op 
een rus;g ;jds;p opzoeken met een buddy buiten clubverband. 

Ook het aantal kijkers bij een clubduik zullen we voorlopig - aOankelijk van de stek- niet al te groot 
moeten laten worden.  

Het welkom/ de knuffel  op de stek moet helaas op 1,5 meter afstand van elkaar. Een drankje na 
afloop in de kroeg zit er voorlopig nog niet in, maar we kunnen best nadenken over een zelf 
meegenomen “kofferbak” glaasje op afstand. Dat blijT er nog iets over van de gezelligheid die we 
toch moeten missen. 

De OC krijgt er wat coördinerende taken bij en zal extra vroeg op de stek aanwezig moeten zijn :  

1 Vooraf vaststellen wie er komen duiken, zwemmen en komen kijken, leden geven dat zelf Ojdig  
voor 1700 uur door aan de OC via de app. 

2 Op basis daarvan moet de OC beoordelen of de duik op de geplande stek kan plaatsvinden met 
deze aantallen. Eventueel een andere stek kiezen of in overleg het aantal kijkers beperken/faseren. 
Het Corona duikrooster geeT voorlopig de maximale aantallen per stek aan. 

3 Op de duikstek  moet de OC sturend optreden zodat de duikers  zich met hun voiture correct 
kunnen opstellen. (zie NOB protocol). 

4. De OC vult de duiklijst z.s.m. (op 1,5 meter afstand) in en gaat meteen daarna -voordat het eerste 
buddypaar vertrekt- naar de waterkant om daar de doorstroom te regelen (en check de stek!). Dat 
geeT wat extra ;jd mochten er andere duikers/vissers zijn om daarmee eventueel afspraken te 
maken. 

Buddyparen voeren een buddycheck uit op afstand ( dus niets aanraken ) bij de auto, zodat onnodig 
op en neer lopen (vergeten loodgordel, masker e.d.?) wordt vermeden. Zodra dit is gedaan gaan 
buddyparen naar de stek en zo snel mogelijk te water om opstoppingen te voorkomen. 

Na einde duik worden aanvullende vragen vanuit de OC bij voorkeur in het water beantwoord, 
daarna weer zonder oponthoud retour auto. Dit voorkomt een opstopping. Laat het duidelijk zijn dat 
we bijvoorbeeld bij de sporthal - gezien de loca;e-  hier veel ruimer mee om kunnen gaan dan bij de 
manege.  

De OC loopt achter het laatste buddypaar terug. 
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Reinigingsmiddelen zelf regelen en niet meer in de bril spugen, koop een an; fog middel.(zie NOB 
protocol). 

Indien er sprake is van opleidingen zal Margreet aanvullende instrucOes geven zodra ze met duikers 
in opleiding Ojdens een clubduik aan de slag wil.  

Zodra Henk het duik rooster rond heeT zullen we dit met deze afspraken op de Website publiceren. 

Gedurende de maanden juni/juli kijken we hoe het zo werkt, aanpassingen zijn in overleg natuurlijk 
al;jd mogelijk. 

Namens het bestuur en mede namens Henk  en Margreet, 

Joop Gortemaker, secretaris 

GDG 12-5-2020
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