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Dit is een verklaringwaardoorje op de hoogtewordtgebrachtvan de vastgesteldeslandaaÍdgedragsregels
voor veiligpersluchl-en snorkelduiken.
DezegedragsÍegelszijn samengevatvoorjouw kennisnameen
begripen zijn bêdoeldom je comfortên vêiligheidbij het duikente vergroten.Jouw handtekeningop deze
verklaringis nodigals bewijsdat je op hoogtebent van deze íegels.Bestudeêren bêspreekdêzeverklaring
voordatje hem ondêrtekênt.Als je nog minderjarigbent dan moetdezeverklaÍingmededooreen ouders
of voogdondeÍtekendworden.
lk, (naamin blokletter)
dat ik als duiker:

begrijp

1. In eengoedegeestelÍkeen lichamelÍke
conditiemoetblÍven.Moetvermijden
om onderinvloedte zijnvanalcohol
of drugsalsik ga duiken.Bekwaammoetblijvenin mijnduikvaardigheden,
moetstrevendezete verbeteren
door
oefeningen vervolgopleidingen
en datik na eentÍd nietgedokente hebbenmijnvaardigheden
moetherhalen
in eengecontroleerde
omgeving.
2. Bekendmoetzunmetde duikplaats.
Als ik datnietbendanmoetik informatie
inwinnenbi eengoedgeïnformeerdeplaatselijke
instantie.
De duikmoetuitstellen
of eenalternatieve
duikplaats
moetuiLoekenalsde
omstandigheden
slechterof moeilijker
zijndanik gewendben.Alleenmoetmeedoenmetduikactiviteiten
die
passenbijmín ervaringen opleiding.
Menietinlatenmettechnisch
duiken('technical
diving')oÍ grotduiken
tenzij
ik daarvooreengerichteduikopleiding
hebgehad.
gecontroleerde
3. Gebruikmoetmakenvanbetrouwbare,
en goedonderhouden
duikuitrusting
waarmeeik bekend
gebruiken.
ben.Nietmoettoelatendatongebrevetteerde
duikersmÍn uitrusting
Altijdeentrimjackof -vesten een
ondeMatermanometer
moethebbenalsik ga duiken.Dewenselikheid
erkenvaneenalternatieve
luchtbíon
en eenlagedrukinflator
4. Zorgvuldig
moetluisteren
naarde duikbrieÍings
en aanwijzingen
en hetadviesopvolgenvandiegenendiede
leiden.Moetwetendate)dratrainingwordtaanbevolen
duikactiviteit
voordeelname
aanspecialty
duikactiviteiten,
gebeiden na langerdanzesmaandennietgedokente hebben.
duikenin eenandergeografisch
5. Bijelkeduikhetbuddysysteem
moettoepassen.
Deduikmoetplannen- ondeÍanderecommunic€tie,
hoeweerbt
raaktvanje buddy,noodprocedures
elkaarte komenalsje gescheiden
- melje buddy.
6. Altijdaande veiligekantmoetzijnbi hetgebÍuikenvande duiktabellen.
Altjjdniet-decompressie
duikenmoet
makenen eenveiligheidsmarge
aante houden.Eenmiddelmoethebbenom de diepteen de tÍd te controleren.
Nietdiepermaggaandanmijnervaringen opleiding
toelaat.Moetopstijgen
meteensnelheidvanmaximaal18
meterperminuut.EenSAFEduikermoetzijn- SlowlyAscendFromEverydive.Eenveiligheidsstop
moetmaken
gewoonlijk
alsextravoorzorgsmaatregel,
op 5 meterdieptegedurende
minimaaldrieminuten.
gewichtmoetaanpassen
7. GoedecontIoleovermijndrijfuermogen
moethouden.Aande oppervlakde hoeveelheid
voordÍijveÍmogen
zonderluchtin mijnvesujacket.
Neutraaluitgetrimd
moetzÍn ondeÍwaterDrijfueÍmogen
moet
hebbenvoorhetzwemmenaande oppervlakle
en rusten.Mijngewichten
eenvoudig
moetkunnenveMÍderenen
te zorgenvoordrijtuermogen
in gevalvannood.
8. JuistmoetadementÍdensde duik.Nooitde ademin moethoudenof aanskip-breathing
moetdoenbij hetduiken
metperslucht
en overmatige
hyperventilatie
te vermUden
bij snorkelduiken.
Oververmoeidheid
moetvermijden
als
ik ondeMaterbenen binnenmijnmogelïkheden
te duiken.
9. AltÍdgebruikmoetmakenvaneenboot,drijverof anderhulpmiddel
is.
aande oppervlaKe
alsdit uitvoerbar
10.De plaatselÍke
wettenen verordeningen
voorhetduikenmoetkennenen gehoorzamen,
ditgeldtookvooÍde
wettenoverdejachten visserien overhetgebruikvaneenduikvlag.
lk heb de bovenstaandeverklaringgelezenen eventuelevragenzijn tot mijn tevrèdenheidbeantwoord.lk begrijphèt belangen het doel van dezeregèls.lk bègrijpdat ze voor mijn eigen belangen
veiligheidzijn en dat hel niet aanhoudenvan deze regelsmii in gevaarkan brengenals ik duik.
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