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Corona Contactpersoon: 
xxxxxxxxxxxxxx (voorzitter) 
xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx 
 
Datum: 07-05-2020 

Inleiding 
In aanvulling op het NOC*NSF “Protocol Verantwoord Onderwatersport in de 1,5 m samenleving“ 
houden wij ons ook aan het door de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) en PADI opgestelde 
protocol:  https://onderwatersport.org/corona:  
 

• De activiteiten beschreven in dit protocol zullen uitsluitend in het buitenwater worden 
uitgevoerd. De locatie hiervoor is de Toolenburgerplas in het daarvoor afgebakende 
duikgebied gelegen voor het restaurant “Long Island”.  

 
• De leeftijdsgroep van de deelnemers loopt van 13 t/m 18 jaar. Deze deelnemers zullen 

begeleid worden door volwassen instructeurs.  
 

• De activiteiten worden gehouden op de volgende dagen en tijden: 
 

Nummer Datum Tijdstip Aantal 
jeugddeelnemers 

Aantal 
begeleiders 

1     
2     
3     
4     

 

Specifieke veiligheidsmaatregelen 
Preventieve gezondheidsmaatregelen 
Onder normale omstandigheden hebben alle deelnemers een geldige medische keuring voor het 
deelnemen aan duikactiviteiten. Omdat er momenteel geen keuringen worden uitgevoerd is aan 
deelnemers voorafgaand aan de activiteiten gevraagd of zij sinds januari 2020 gezondheidsklachten 
hebben gehad.  Hieronder niet alleen begrepen symptomen van Corona. Als er sprake is van aan het 
Coronavirus te relateren gezondheidsklachten kan er niet worden deelgenomen totdat weer een 
medische keuring kan worden uitgevoerd. Hierdoor sluiten wij op dit moment de onzekerheid uit, die 
er bestaat over de geschiktheid om te kunnen duiken na een Corona besmetting 
(https://duikeninbeeld.tv/duiken-na-corona-duikmedisch/). 
 
Aard van de duikactiviteiten 
Op de vermelde data zullen uitsluitend ervaringsduiken gepland worden tot een diepte van niet meer 
dan 10 meter. Dit betekent het volgende: 

https://onderwatersport.org/corona
https://duikeninbeeld.tv/duiken-na-corona-duikmedisch/
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1. Duikers kunnen op elk moment zonder beperkingen een directe opstijging maken naar de 
oppervlakte. 

2. Er worden tijdens de duiken geen vaardigheden geoefend of herhaald. Het gaat uitsluitend 
om het maken van duiken puur voor het plezier. 

 
Deze maatregelen beogen dat de duiken zo eenvoudig mogelijk worden gemaakt en dat de kans op 
onvoorziene omstandigheden wordt geminimaliseerd. 
 
Maatregelen bij de duiklocatie 
De jeugdduikers mogen bij de duiklocatie door ten hoogste één gezinslid worden begeleid. 
Per duikactiviteit zullen niet meer dan tien jeugdleden, vijf begeleiders in het water en één duikleider 
op de kant aanwezig zijn.   
 
Rondom de ruimte op de kant die wij in gebruik gaan nemen voor opbouwen en briefen, worden 
beachvlaggen neergezet met het logo van onze vereniging.  
Op de grond zijn met tape vakken van 2 bij 2 meter afgezet. Hierbinnen kunnen de duikers hun privé- 
en duikmateriaal neerleggen. De deelnemers komen naar de duiklocatie met de duikuitrusting die zij 
zelf meebrengen. Hulp bij omkleden op de duiklocatie wordt uitsluitend door één gezinslid gedaan. 
De gezinsleden mogen alleen bij het omkleden binnen het afgezette gebied komen. De duikleider zal 
naast de gebruikelijke taken bij een duik (bijhouden duiklijsten) gedurende de hele activiteit toezicht 
houden op het bewaren van de verplichte afstand. 
 
Maatregelen in geval van een incident 
Onderdeel van de veiligheidsmaatregelen is het beschikbaar hebben van een EHBO- en 
zuurstofkoffer.  
Alle aanwezige instructeurs en de duikleider zijn bevoegd om eerste hulp te verlenen en zuurstof toe 
te dienen bij duikers. Als het nodig is zuurstof te geven zal de gewonde persoon een non-rebreather 
masker krijgen om door te ademen. Na gebruik wordt dit masker weggegooid.  
In het geval er een situatie ontstaat waarin reanimatie nodig is zullen de aanbevelingen van het Rode 
Kruis, DAN en andere organisaties opgevolgd worden (Protocol “verantwoord onderwatersport”, 
paragraaf 2.1 “eerste hulp en reanimatie”). Hierin wordt o.a. geadviseerd om geen mond-op-mond 
beademing te geven maar alleen borstcompressies tot een AED en/of de hulpdiensten zijn 
gearriveerd.  
Bij een noodgeval in het water zal het nodig zijn het slachtoffer naar de kant te vervoeren, hierbij is 
de 1.5 meter richtlijn niet aan te houden maar er zijn sleepmethoden om het slachtoffer zo te 
vervoeren dat de redder op redelijke afstand kan blijven.  Het vervoeren van een gewond persoon en 
toedienen van eerste hulp en/of zuurstof zijn overmacht situaties die gelukkig  zelden voor komen. In 
het geval van toedienen van eerste hulp op de kant is het wel aanbevolen dat de hulpverlener(s) een 
(niet medisch) mond-neusmasker draagt. Deze is is toegevoegd aan de EHBO koffer.  
 
Maatregelen bij de uitvoering van de duik 
De verplichte “buddycheck”, voorafgaand aan de duik, zal aangepast uitgevoerd worden. Het 
buddypaar houdt hierbij 1,5 meter afstand en zal onder toeziend oog van de begeleidende 
instructeur de uitrusting nalopen. Bij het te water gaan is het behouden van de verplichte afstand 
geen probleem. Bij het verlaten van het water kan de duiker geholpen worden door het begeleidend 
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gezinslid. Dat hierbij voldoende afstand wordt bewaard met de overige duikers, wordt gecoördineerd 
door de duikleider. 
 
Maatregelen inzake de uitrusting 
Alle duikers zullen gebruik maken van eigen materiaal. Eigen materiaal betekent dat de duikuitrusting 
in bezit is van de duiker of dat dit door de vereniging aan hem/ haar ter beschikking is gesteld. Elke 
duiker neemt de uitrusting zelf mee naar de duikactiviteit en neemt deze ook weer mee naar huis. 
Daar wordt deze gespoeld en te drogen gehangen. Als het zo is dat deze uitrusting daarna door een 
andere duiker (niet een gezinslid) zal worden gebruikt, dan zal er 72 uur geen gebruik van de 
uitrusting worden gemaakt. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Corona Contactpersoon  



Titel van de les: Ervarings duik in buitenwater (1.5m afstand samenleving)

Instructeur(s): Alle duikleiders duikvereniging Bubblebees

Datum: 24-5-2020

ANALYSE: WAT IS MIJN BEGINSITUATIE?
Wie zijn de deelnemers? Gebrevetteerde junioren met een verschillend niveau in 

opleiding:         xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Workshop 2:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2* in opleiding: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2*:                    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Wie nodigt hen uit? De planningscommissie

Hoe ziet de bekendmaking eruit? Via de nieuwsbrief zijn de volgende data bekend gemaakt: 24 en 30 mei, 
7, 14, 21 en 28 juni 2020.

Wat denk ik dat ze kunnen? 1* junioren met enige ervaring in trimmen, weinig tot geen ervaring met 
navigatie. Workshop 2 junioren met ervaring in trimmen, navigatie en 
zoeken en bergen. 2* junioren in opleiding met enige ervaring in 
nachtduiken (slecht zicht), getijden en redden. 2* junioren met ervaring in 
nacht- en getijdenduiken, redden en goede vaardigheid in skills en buddy 
awareness.

Wat denk ik dat ze willen leren? Ervaren om een duik te maken met een buddy zonder oefeningen.

Wat is het standaard lesplan van de 
NOB?

-

Wat wil ik hen daarvan aanbieden? -

Motiveer je keuzes. Door de huidige Corona epidemie liggen de zwembadlessen en daarmee 
de opleidingen sinds half maart stil. Vanaf 11 mei is het toegestaan voor 
junioren van 13 t/m 18 jaar om in de openbare ruimte te sporten. Door 
regels vanuit de gemeente, RIVM en NOB is het niet mogelijk onze 
gebruikelijke planning aan te houden. Daarbij duiken 2 junioren als 
buddypaar met 2 duikleiders als begeleiding. Ook is er door de 
omstandigheden minder materiaal beschikbaar en mogen er geen 
groepen samenkomen. Daardoor zullen de junioren 2 a 3 buitenduiken 
maken i.p.v. de geplande 5. Elke junior zal met een duikleider een 
buddypaar vormen, de 2* junioren kunnen, gezien hun leeftijd, onderling 
buddyparen vormen als dat zo uitkomt.

Wat voor accommodatie / duikstek / 
hulpmiddelen / veiligheidsmiddelen / 
materialen heb ik tot mijn beschikking?

Toolenburgerplas bij Restaurant Long Island Hoofdorp. Standaard 
veiligheidsmiddelen en Toezichthouder aanwezig.

Kan ik beschikken over extra 
begeleiders?

Duikbegeleiders in opleiding: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Wat kunnen zij? Zijn in verschillende stadia van de opleiding duikbegeleider.

Wat kunnen / mogen zij niet? 1* junioren in opleiding begeleiden (hier niet van toepassing)



PLANNING: WELKE DOELEN WIL IK BEREIKEN?
Welke onderwerpen komen aan bod? - Het maken van een duik met een buddy

- Beoordelen/inschatten van een situatie
Wat zijn mijn doelen? Een stapje maken in het zelf nadenken/automatiseren en beoordelen van 

een situatie

Hoe wil ik mijn doelen bereiken? Door te oefenen en te bespreken. Door in te gaan op wat ik zie als ze 
bezig zijn

Welke werkvormen kies ik? Opdrachten onder water uitvoeren. Zelf aan het werk zetten. Evaluatie

Welke materialen heb ik voor de hele 
les nodig?

Passende duikuitrusting is aanwezig. 

Met ander woorden:

Titel: Briefing

Doel: Uitleggen van de les

Werkvorm: Niet in groepsverband maar door de duikleider waarmee de 
junior duikt  (ivm 1.5m regels)

Gericht op: Naast de standaard briefing extra uitleg over de 
maatregelen i.v.m.1.5m afstand houden

Groeperingsvorm: Niet mogelijk

Benodigde materialen: -

Opdracht (onderdelen: wie, wat, hoe 
lang, resultaat, hulp):

Welkom
Omstandigheden duikgebied
Weersomstandigheden
Maximale duiktijd 30 min (Op tijd aan de waterkant, te laat 
betekend kortere duik)
Maximale diepte 10m, denk aan veiligheidsstop
Navigatie
Handgebaren
Buddy kwijt procedure

Wijzigingen t.o.v. normale procedures:
Meld je aan bij de duikleider van de dag



Iedereen krijgt een plaats toegewezen waarbinnen hij/zij 
spullen kan leggen en de set opbouwt. Omkleden moet op 
het parkeerterrein bij de auto.
Cilinder en automatenset worden schoon uitgegeven bij 
aankomst op de duikplek.
Raak bij het opbouwen van de set de aansluiting van de 
kraan en 1e trap niet aan, laat de ALV zo lang mogelijk in 
het plastig zakje zitten.
Test de ALV bij het opbouwen en de buddy check door de 
loos knop in te drukken, NIET uit ademen! De ALV is alleen 
voor je buddy!
Vraag je vader/moeder om hulp indien nodig, de duikleider 
moet 1.5m afstand houden op de kant.
Doe de buddy check op 1.5m, laat alles zien en vertel 
duidelijk wat je doet. Test de ALV alleen door de loosknop 
te gebruiken, haal daarna het plastic zakje eraf.
Bij het te water gaan 1.5m afstand houden, ook voor het 
afdalen aan de oppervlakte. 
Onderwater hoef je geen afstand te houden.
In geval van nood/geen lucht geef je je buddy je ALV, NIET 
je eigen automaat. Maak een rustige opstijging.

Aan het eind van de duik aan de oppervlakte blaas je je vest 
op en zorg je dat er 1.5m afstand is tussen jou en je buddy.
Houd ook afstand als je het water verlaat
Bouw meteen na de duik je set af en lever alle materialen in
Kleed je daarna om bij de auto.
Meld je af bij de duikleider van de dag en ga naar huis.
Je logboek vul je thuis is, de gegevens over tijd en diepte 
worden na de duik door de duikleider doorgestuurd via 
whatsapp.

Beschikbare tijd: 10 minuten

Werkelijke tijd: -

REALISATIE: WAT DOE IK OM EEN OPTIMALE LEEROMGEVING TE CREËREN?
Hoe zorg ik ervoor dat er een 
plezierige sfeer ontstaat?

Door de junioren serieus doch opgewekt en enthousiast te benaderen. Ze 
hebben het altijd gezellig met elkaar en zijn er altijd.

Hoe zorg ik ervoor dat de les veilig 
is?

Voldoende toezicht boven en onder water. Letten op of er niet eentje 
buiten de boot valt

Hoe zorg ik ervoor dat mijn 
deelnemers op een juiste wijze 
reageren op elkaars ideeën?

Goed op letten iedereen serieus te nemen

Hoe ga ik de voorkennis van de Door ze zelf scenario’s te laten verzinnen/duik te plannen.



deelnemers activeren?

Wat zijn mijn persoonlijke 
aandachtspunten bij de uitvoering van 
deze lessen?

Ruimte geven aan iedereen. Stap voor stap uit te leggen wat de bedoeling 
is zonder chaotisch te zijn in mijn uitleg. Zijn ze in staat om de opdracht uit 
te voeren? Was mijn inschatting juist?

Hoe wil ik hieraan aandacht besteden 
/ over leren?

Rust te nemen. Niet af laten leiden.

EVALUEREN: HOE KOM IK ERACHTER WAT ZE LEREN?
Hoe kom ik erachter wat ze leren? 
(productevaluatie).

Vragen naar hoe hun de duik verliep. Wat was onverwacht? Wat liep er 
zoals je had bedoeld? Kun je zeggen wat je er van hebt geleerd? Was er 
iets nieuws? Ook vragen aan assistenten wat ze gezien hebben.

Hoe kom ik erachter wat ze ervan 
vinden? (procesevaluatie).

Vragen. Vonden ze het saai?

Beschikbare tijd: 15 minuten

Werkelijke tijd: Meteen na de duik, voor het afbouwen, ivm 1.5m regels. De junior vult thuis 
het logboek in, duikleider vult de gegevens in op de duiklijst. 
Opleidingscommissie zorgt ervoor dat de gegevens doorgegeven worden 
aan de junioren.

-.-

ZELFREFLEXIE:



 
Pre-briefing buitenduik tijdens Covid-19 

Beste junioren, 

 

Naast de gebruikelijke buitenduik-briefing, willen wij jullie ook vast briefen over wat anders-dan-anders gaat: 

- Bij aankomst meld je je aan bij de Duikleider van de dag. 
- Daar krijg je een plek op het veld aangewezen waar je je spullen kunt laten en je set op kunt bouwen. 
- Omkleden doe je op de parkeerplaats met hulp van je meegekomen ouder. 
- Cilinder en automatenset worden schoon uitgegeven op de duikplek. 

 

- Over het opbouwen van je set: 
o Als je hulp nodig hebt: vraag dat dan aan je ouder: de duikleider moet op de kant 1 ½ meter 

afstand houden. 
o Laat het plastic zakje om de ALV zitten. 
o Raak de aansluiting van de kraan en de eerste trap niet aan. 
o Test de ALV bij opbouw en buddycheck alleen door de waterloosknop in te drukken: dus niet 

uit ademen: de ALV is alleen voor je buddy. 
 

- Over de buddycheck: 
o Doe de buddycheck op 1 ½ meter. Laat alles zien en vertel duidelijk wat je doet. Nogmaals: 

test de ALV alleen door op de knop te drukken. 
o Het plastic zakje mag er nu af. 

 

- Over de duik: 
o Bij het naar het water gaan houd je 1 ½ meter afstand. 
o Als je hulp aan de waterkant nodig hebt, vraag je dat aan je ouder. 
o Ook bij het afdalen houd je 1 ½ meter afstand. 
o Onder water hoef je geen 1 ½ meter afstand te houden. 

 

- In geval van nood: 
o In geval van nood/ geen lucht geef je altijd je ALV en niet je eigen automaat, zoals wij 

gewend zijn. 

 

- Na het beëindigen van de duik: 
o Ook als je het water verlaat, houd je 1 ½ meter afstand. 
o Bouw meteen na de duik op je eigen plek je set af en lever alle materialen in. 
o Kleed je weer om bij de auto. 
o Meld je gelijk daarna af bij de Duikleider van de dag en ga naar huis. 

 

- Over het logboek: 
o Je logboek vul je thuis in. 
o De gegevens over tijd en diepte worden na de duik door je duikleider via WhatsApp 

doorgestuurd. 

 

Succes en heel veel plezier! 

  



niet 

eerder 

dan

niet later 

dan
wat wordt er gedaan hoe is het georganiseerd aandachtspunt

Daar worden vragen omtrent gezondheid gesteld, en als dit akkoord is ontvangen ze; Welke vragen gaan we stellen?

» een gereinigde ademautomaat herkenbaar aan "verpakte" 2e trappen

» een gereinigde volle duikcilinder herkenbaar aan "verpakte" kraan

» aanwijzingen in welk "vak" ze op het veld hun spullen neerleggen 

opbouwen van duikset aansluitend gaan de duikers in het "vak" hun duikuitrusting opbouwen

» buitenvinnen (indien noodzakelijk)

» benodigd lood (indien noodzakelijk)

» jacket (indien noodzakelijk)

» duikcomputer?

» kompas?

omkleden gebeurd op de parkeerplaats onder begeleiding van famillielid;

» hebben een volledig duikpak aan

» hebben schoentjes aan

» hebben handschoenen aan

» hebben cap bij zich

» hebben masker bij zich

» hebben hun "eigen" loodgordel bij zich

09:25 09:35 Duikers zijn omgekleed en weer in hun "vak" begeleidend instructeur geeft aangepaste briefing (per buddypaar)

09:35 09:45 Set omhangen en te water begeleidend instructeur voert een "buddy-check" op afstand uit.

vanuit het water, naar "eigen vak" om daar set af te doen en af te bouwen.

» gebruikte automaat inleveren bij assistent duikleider

» gebruikte duikcilinder inleveren bij assistent duikleider

» vinnen inleveren bij assistent duikleider (indien noodzakelijk)

» jacket inleveren bij assistent duikleider (indien noodzakelijk)

» lood inleveren bij assistent duikleider (indien noodzakelijk)

» duikcomputer?

» kompas?

10:35 10:50 Duikers gaan zich omkleden Omkleden gebeurd op de parkeerplaats onder begeleiding van famillielid

10:50 10:55 Duikers verlaten het terrein Via Wats-App worden de duikgegevens voor noteren in logboek nagezonden

Daar worden vragen omtrent gezondheid gesteld, en als dit akkoord is ontvangen ze; Welke vragen gaan we stellen?

» een gereinigde ademautomaat herkenbaar aan "verpakte" 2e trappen

» een gereinigde volle duikcilinder herkenbaar aan "verpakte" kraan

» aanwijzingen in welk "vak" ze op het veld hun spullen neerleggen 

opbouwen van duikset aansluitend gaan de duikers in het "vak" hun duikuitrusting opbouwen

» buitenvinnen (indien noodzakelijk)

» benodigd lood (indien noodzakelijk)

» jacket (indien noodzakelijk)

» duikcomputer?

» kompas?

omkleden gebeurd op de parkeerplaats onder begeleiding van famillielid;

» hebben een volledig duikpak aan

» hebben schoentjes aan

» hebben handschoenen aan

» hebben cap bij zich

» hebben masker bij zich

» hebben hun "eigen" loodgordel bij zich

11:35 11:45 Duikers zijn omgekleed en weer in hun "vak" begeleidend instructeur geeft aangepaste briefing (per buddypaar)

11:45 11:55 Set omhangen en te water begeleidend instructeur voert een "buddy-check" op afstand uit.

vanuit het water, naar "eigen vak" om daar set af te doen en af te bouwen.

» gebruikte automaat inleveren bij assistent duikleider

» gebruikte duikcilinder inleveren bij assistent duikleider

» vinnen inleveren bij assistent duikleider (indien noodzakelijk)

» jacket inleveren bij assistent duikleider (indien noodzakelijk)

» lood inleveren bij assistent duikleider (indien noodzakelijk)

» duikcomputer?

» kompas?

12:45 13:00 Duikers gaan zich omkleden Omkleden gebeurd op de parkeerplaats onder begeleiding van famillielid

13:00 13:05 Duikers verlaten het terrein Via Wats-App worden de duikgegevens voor noteren in logboek nagezonden

Maximale duiktijd 30 minuten

12:15 12:45 na afloop van de duik

Pauze

Assistent duikleider van de dag zorgt dat er in het 

"vak" de volgende materialen komen (indien nodig)

11:20 11:30 Duikers gaan zich omkleden

Maximale duiktijd 30 minuten

na afloop van de duik10:3510:05

11:10 11:20
Duikers melden zich samen met één famillielid bij 

de duikleider van de dag

Duikers melden zich samen met één famillielid bij 

de duikleider van de dag
08:50 09:10

Duikers gaan zich omkleden09:10 09:20

Assistent duikleider van de dag zorgt dat er in het 

"vak" de volgende materialen komen (indien nodig)



instructeur 1 instructeur 2 instructeur 3 instructeur 4 instructeur 5 instructeur 6

duiker 1 duiker 2 duiker 3 duiker 4 duiker 5 duiker 6

vak 1 vak 2 vak 3 vak 4 vak 5 vak 6

buddypaar 1 buddypaar 2 buddypaar 3 buddypaar 4 buddypaar 5 buddypaar 6

instructeur 1 instructeur 2 instructeur 3 instructeur 4 instructeur 5 instructeur 6

duiker 1 duiker 2 duiker 3 duiker 4 duiker 5 duiker 6

vak 1 vak 2 vak 3 vak 4 vak 5 vak 6

buddypaar 1 buddypaar 2 buddypaar 3 buddypaar 4 buddypaar 5 buddypaar 6

Groep 1

Groep 2



Afgezet gebied voor duikactiviteiten Duikvereniging BubbleBees

Het blauw gekleurde deel is afgezet en er is alleen toegang voor 
leden (met een uitnodiging) van de vereniging.
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