
 

 

Onder nachtduiken wordt verstaan het duiken tussen een half uur na zonsondergang en een half uur 
vóór zonsopgang. 

 De algemene organisatie met alle veiligheidsmaatregelen moet zorgvuldig toegepast worden. 

 Iedere duiker moet tenminste een goed werkende duiklamp en een kompas bij zich hebben. 

 Bij het nachtduiken vanaf een vaartuig moet de verlichting gevoerd worden, die in het ter plaatse 
geldende scheepvaartreglement is voorgeschreven. 

 De duik wordt beëindigd wanneer één lamp uitvalt in een groep van twee duikers. 

 Openwaterproeven zijn streng verboden. 

 Elke duiker moet gebrevetteerd zijn. 

 

 De duikorganisatie en duikindeling moeten gebeuren volgens de NELOS-normen. 

 De duiker moet minstens in het bezit zijn van een 2*duikbrevet. 

 De algemene duikverantwoordelijke moet een ervaren duiker zijn met praktijk in getijdenwaters 
met beperkt zicht en wrakduiken. Bovendien moet hij minstens 60 zeeduiken gedaan hebben in 
getijdenwaters met beperkt zicht (Oosterschelde voor 75% aanvaard als zeeduiken), waarvan 
minstens 15 van een vaartuig. 

 De duikleider moet ervaring hebben met duiken in getijdenwaters met beperkt zicht. Hij moet 
minstens 30 zeeduiken gedaan hebben (Oosterschelde voor 100% aanzien als zeeduiken). 

 Aan boord wordt er aan de beginnelingen in het wrakduiken een uitgebreide briefing over de 
specifieke aspecten van het wrakduiken gegeven. Deze dient strikt nageleefd te worden. 

 De zeegang mag maximaal 4 bedragen (golven van ongeveer 2 meter). 

 Bij een vaartuig dat niet ankert dient afgedaald te worden langs een daallijn. Bij een vaartuig dat 
ankert mag afgedaald worden langs de ankerlijn. 

 Het is verplicht te duiken met de minste stroming dus rekening houdend met de getijdencurve. 

 Het dragen van een reddings- of trimvest, lamp en duikmes is verplicht. Iedere duiker moet tevens 
voorzien zijn van een OSB. Naast het verplichte duikmes, moet een apart bevrijdingssysteem 
voorhanden zijn om zich te kunnen ontdoen van netten, nylon-visdraden,…enz.. Dit 2de systeem 
moet op een andere plaats gedragen worden dan het klassieke duikmes. 

 Er wordt gedoken binnen de veiligheidscurve, tenzij een veiligheidslijn verbonden wordt aan de 
ankerlijn (dus niet aan de daallijn). Bij een vaartuig dat niet ankert dient dus steeds binnen de 
veiligheidscurve gedoken te worden. 

 De oppervlakteveiligheid dient gewaarborgd te worden. Dit houdt in: 

 een constante uitkijk. 

 geankerde vaartuigen moeten onmiddellijk kunnen ingrijpen. 

 vanaf 6 duikploegen in het water dient een bijboot operationeel te zijn. 

 Openwaterproeven zijn streng verboden. 

 

 Alle duikers moeten minstens een 2*duikbrevet bezitten. Elke duiker moet bovendien reeds 50 
duiken gedaan hebben. De ploegleider moet ervaring hebben wat betreft ijsduiken. Hij moet als 
duikleider de duikplaats goed kennen (5 duikleidingen op die plaats gedaan hebben). Elke ploeg 
moet bestaan uit twee duikers die onderling verbonden zijn door middel van een lijn. Materieel om 
het ijs te breken moet ter plaatse beschikbaar zijn. 

 Alle duikers moeten gewoon zijn te duiken in koud water en onlangs nog gedoken hebben. 

 De duik moet gebeuren binnen de veiligheidscurve. In geen geval mag de duik langer duren dan 30 
minuten. 



 Elke duiker is uitgerust met twee gescheiden gemonteerde ontspanners, een isothermisch pak, 
neopreen botjes en handschoenen, een mes, een kompas en een lamp. 

 Een volledige en aangepaste briefing wordt aan de duikers gegeven en deze moet strikt nageleefd 
worden. Hierin moeten de procedures herinnerd worden in geval van: 
bevriezen van de ontspanner 
verliezen van de mededuiker. 

 Bij bevriezing van een ontspanner wordt onmiddellijk de duik beëindigd. Hetzelfde geldt wanneer 
één der duikers de eerste tekens van koude vertoont. 

 Worden streng verboden: 
Openwaterproeven voor het behalen van een brevet 
nachtduiken. 

 De organisatie en de samenstelling der ploegen moeten gebeuren met strikte in achtname van dit 
veiligheidsreglement. 

 Het verlaten van het water moet mogelijk zijn: 
ofwel langs een ladder, 
ofwel langs de natuurlijke helling die de bodem van de plaats biedt. 

 De veiligheid aan de oppervlakte moet verzekerd worden door een ploeg duikers in volledige 
uitrusting, bekwaam om onder het ijs hulp te bieden. 

 Veiligheidsmaatregel: 
Elke ploeg wordt vóór het vertrek vastgemaakt met een vlottende lijn van maximum 50 meter 
lengte. De veiligheid bovenwater moet het afwinden en opwinden van deze lijn verzekeren. De 
code voor communicatie per koord moet gekend zijn en toegepast worden door iedere duiker: zie 
NELOS cursus Duiksport. 

 

Hieronder wordt verstaan het duiken in grotten op een dusdanige wijze, dat de uitgang altijd zichtbaar 
is en men ruime bewegingsvrijheid heeft. 
Het duiken in onderwaterhuizen wordt ook beschouwd als grotduiken vanuit open water. (Alle andere 
soorten grotduiken moeten beschouwd worden als speleoduiken). Zulke duiken vergen geen speciale 
maatregelen, maar er wordt aangeraden dat iedere duiker in het bezit is van een duiklamp. 



 
 

IJSDUIKEN REGLEMENT: 
 
Het duiken onder het ijs is zeer bijzonder. De gedachte om 
onder het ijs te duiken is voor veel duikers fascinerend en 
dat gevoel is terecht. IJsduiken biedt een duiker de 
mogelijkheid een wereld binnen te gaan die hij nog nooit 
van te voren heeft bezocht …… 
Maar……. 
 
 
Het is verboden om bewust of onbewust onder het ijs te duiken behalve als je aan alle 
voorwaarden voldoet: hier een korte opsomming, de volledige omschrijving vindt U bij de 
inschrijftafel. Wij aanzien ijsduiken als duiken onder een laag ijs dikker dan 15mm. 
Dit reglement geldt voor alle duikers ongeacht welke federatie. 
 
 

Nodige verplichte maatregelen: 
 

- Per duikpaar moet een touw max. 50m dragen rond schouder en middel, tevens 
bevestigd aan trimvest, best met gezekerde musketon 

- buddy line is verplicht 
- 2 volledige uitgeruste duikers met ook touwen van 50m  in stand bye op de ijsrand,  
- brevet min 2* duiker, min 50 duiken, 2 2* duikers mogen echter geen ijsduiken doen! 
- verplicht zijn degelijk isotermisch pak ,lamp ,kompas, mes + extra 

bevrijdingssysteem (pikhamer) verplicht, 
- dubbele gescheiden ademautomaat, 

 ijs doorbreek systeem aan de opp. aanwezig ( houweel) , 
-  max. duikduur 30min, 
- indien door gat in ijs te water wordt gegaan : ladder dient aanwezig te zijn 

Veiligheidsploeg  op de kant of rand (zijn niet de duikers in stand bye!) rolt touw op 
en af zodat er lichte spanning blijft,communicatietekens via touw duidelijk af te 
spreken. 

- Iedereen die op het ijs gaat heeft of een isotermisch pak of een reddingsvest (te 
bekomen in Atlantis) aan ! 

- Er wordt degelijk gebrieft over hoe er gedoken wordt, tekens via de koord, wat er 
gedaan wordt bij verlies van een duiker of ploeg ,  

- Duik veilig doch aangenaam in deze bijzondere omstandigheden! 
- Onderschat de risico’s niet : 23 jaar geleden is het voor 2 duikers hier op het 

Zilvermeer fout afgelopen! 
 
Alle andere regels van aan en afmelden blijven uiteraard bestaan! 

 
 

Atlantis vzw aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid bij ongeval. 
 
 
 
 



 
 
Adviezen voor de duikers: 
 
Lees de aanwijzigingen boven de inschrijftafel Atlantis: dit geldt voor de duikers en de 
veiligheidsploeg. 
 
Zorg dat er steeds lichte spanning op het touw blijft 
Beide duikers dragen een touw diagonaal over de borst 
 
Indien je contact via het touw zou verliezen , blijf waar je bent ! 
Stop , adem rustig, wacht , blijf samen! 
Verplaats je zeker niet!!! Je zou je verder van de opening kunnen komen en onvindbaar 
worden! 
Plaats je vertikaal met een arm tegen het ijs .De veiligheid op de kant waarschuwt Atlantis , 
de beide duikers in stand bye gaan te water en maken een cirkel met volledig afgerold touw, 
controle cirkel ahv kompas. 
Twee nieuwe duikers maken zich klaar in stand bye .Ze lossen de eerste onmiddellijk af bij 
bovenkomen. 
Indien na 1 zoektocht geen resultaat geboekt wordt waarschuwt men de hulpdiensten via 112. 
 
 
 
De algemene en erkende code voor touwsignalen is: 
                                     Veiligheidsploeg                                         duikers: 
1  ruk:                        is alles ok?   alles is ok 
2 rukken:                   Blijf ter plaatse                                              Ik blijf ter plaatse 
3 rukken :                                                                                        geef  koord , ik daal 
4 rukken:                                                                                          koord inhalen, ik stijg 
Meer rukken              Noodsituatie: onmiddellijk ophalen              Noodsituatie : onmiddellijk   
                                                                                                                                 ophalen               
 
 
 

Atlantis vzw aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid bij ongeval. 




