Nuttige Tips
voor de Oosterscheldeduiker
Duik zoals je schaduw…
Laat geen sporen na ! Only leave bubbles…
Gebruik je gezond verstand onderwater en gedraag je redelijk!
1.

Hou rekening met de situatie langs de kant op de duikstek en ga alleen in en uit het
water daar waar je dat veilig kan doen en met minimale verstoring van het
onderwaterleven!

2.

Verstoor de dieren niet, raak ze niet aan, voed ze niet. Leer het onderwaterleven
kennen en respecteren, en vermijd elke vernieling.

3.

Duik met een voor de omstandigheden aangepaste uitrusting. Beheers je materieel en
zorg ervoor dat je ten allen tijde perfect bent uitgetrimd. Vermijd ook stof te maken
onderwater, voor je eigen veiligheid en comfort en die van je buddy, en die van de
andere duikers!

4.

Gebruik indien de omstandigheden het vereisen de buddylijn met verstand, als een
hulpmiddel dat de veiligheid ten goede komt. Maximum twee duikers mogen verbonden
worden met één lijn, aan de armen.

5.

‘Plan your dive, dive your plan’. Hou rekening met de nodige luchtvoorraad voor jezelf
en voor je buddy. Hou ook tijdens de duik allebei je luchtvoorraad in het oog en breek
tijdig de duik af! Blijf bij luchtgebrek niet onnodig langer langs de bodem duiken maar
stijg gecontroleerd naar geringere diepte en zwem daar verder op kompas terug
richting kant.

6.

Hou rekening met de specifieke eigenschappen van de duikstek, v.b. het profiel
onderwater en in de nabijheid (nollen en strekdammen) kan zorgen voor plaatselijk
sterke stroming die tevens diepte-afhankelijk kan zijn.
Hevige wind en springtij (een paar dagen na nieuwe en volle maan) kunnen de stroming
nog versterken.
Niet iedere duikstek is om deze redenen geschikt om bij hoogwater te gaan duiken, je
kan ver uit de kant meegesleept worden!

7.

Steek je licht op bij duikers met ervaring op die duikstek of en in welke
omstandigheden en momenten je daar wel of niet veilig kan duiken.

8.

Boeien op de duikstek wijzen op netten en fuiken. Hou daar rekening mee in je
duikplanning. Deze netten en fuiken zijn de legale broodwinning van vissers, eerbiedig
dit!

9.

Hou de duikstekken schoon, zowel onderwater als bovenwater. Duik als je schaduw en
laat geen sporen na.

10.

Moedig uiteraard ook je duikbuddy’s aan deze regels te eerbiedigen!

