Veilig kanoën als er wordt gedoken
Onder het wateroppervlak van de Maarsseveense Plas bevindt zich een groot
duikgebied. Dit gebied is van duikverenigingen Lake Diving en Gejo. Met name op
zaterdagen wordt er in dit gebied gedoken. In de middag duikt Lake Diving vanuit het
clubgebouw van UKC. Wil je kanoën terwijl er ook gedoken wordt? Dat kan! Maar hou
dan wel goed rekening met de volgende aanwijzingen en lees ook de toelichting op
duikbegrippen.
● Stem een kanotocht altijd af met de duikleider. De duikleider kan precies
vertellen of er opleidingsduiken aan de gang zijn en waar er geplande
opstijgingen plaatsvinden. De duikleider kan ook aangeven wanneer je het beste
je kano kan verplaatsen op de kant.
● Op de kant is een duiker in volle uitrusting heel moeilijk wendbaar, en kan zich
niet altijd snel uit de voeten maken. Laat daarom geen spullen slingeren en hou
rekening met duikers bij het verplaatsen van je kano.
● Als de duikvlag is gehesen kunnen zich duikers in het duikgebied bevinden.
Beperk het kanoën in het duikgebied dan tot een minimum (alleen afvaren of
aanmeren). Kano nooit in het gebied tussen de gele tonnen omdat hier het
oefenplatform is.
● In principe geeft een duiker die wil opstijgen dit aan met een decoboei. Wees
echter altijd bedacht op bellen. Deze geven aan waar de duiker zich bevindt.
Zorg dan voor enige afstand. Het kan altijd gebeuren dat een duiker
(on)gecontroleerde opstijgt, ook zonder dat er eerst een decoboei wordt
opgelaten!
● Als er gedoken wordt liggen duikspullen her en der verspreid. Wees hier
voorzichtig mee. De apparatuur is kwetsbaar, en onverwachte wijzigingen in de
apparatuur (bijvoorbeeld een losgeraakte slang) kan tot gevaarlijke situaties
onder water leiden. Volle flessen kunnen, bij ondeskundig gebruik/handelen,
beschadigen en gevaarlijke projectielen worden. Verplaats daarom zelf geen
duikspullen, maar vraag de eigenaar of een andere duiker dit voor je te doen.
Duikers weten dat duikspullen niet vlak voor de botenloods neergezet moeten
worden in verband met het verplaatsen van kano’s. Soms is de ruimte echter
beperkt, en moeten we de beschikbare ruimte delen.
● Lake Diving wil de kans op insluipers minimaliseren. Daarom is de deur naar de
kantine op slot als er geen bemensing van de bar is en blijft het hek zo veel
mogelijk gesloten. Kom je niet vaak op zaterdag op de club stel jezelf dan even
voor en overleg altijd even met het barpersoneel en/of de duikleider wat je wil
gaan doen. Mensen die niet worden herkend als lid van Lake Diving of UKC
worden aangesproken.

Duik begrippen
Duikleider / oppervlakte coördinator - persoon die vanaf de kant de veiligheid van
duikers waarborgt. Zijn taken bestaan o.a. uit het coördineren van het in- en uit het
water gaan van de duikers, het loggen van de duikers (wie is hoe lang onderwater), het
waarschuwen van personen die gevaar vormen voor duikers in het duikgebied, het
reageren op noodsituaties en coördineren van de hulpverlening bij noodsituaties. De
aanwijzingen van de duikleider moeten altijd worden opgevolgd. De duikleider is
herkenbaar aan een fluoriserend hesje.
Duikvlag - Blauw witte vlag die aanduidt dat er duikers onder water zijn. De duikvlag
wordt gehesen aan de vlaggemast op de hoek van het strandbad. Kanoërs (en andere
gebruikers van het water zoals surfers en zwemmers) moeten bij een gehesen duikvlag
letten op de aanwezigheid van duikers en decoboeien. Het is niet verboden in het
duikgebied te varen, maar kanoërs worden wel verzocht zich niet onnodig in het
duikgebied op te houden.
Opstijging - Actie waarbij een duiker boven komt. Dit kan overal op de plas gebeuren.
Opstijgingen worden meestal aangekondigd door het oplaten van een boei. Het is
echter ook mogelijk dat een opstijging ongecontroleerd plaatsvindt, met name bij
minder ervaren duikers. Hou er in dat geval rekening mee dat de duikbuddy of
duikbuddies ook een opstijging maken. Een ongecontroleerde opstijging kan gevaarlijk
zijn voor de gezondheid van de duiker. Breng daarom de duikleider op de hoogte als je
hier getuige van bent.
Perslucht - Een volle duikcilinder staat op een druk van 200 bar. Een duikcilinder kan
een risico vormen als de kraan afbreekt, bijvoorbeeld omdat de fles valt en ongelukkig
terecht komt. In dit geval kan de fles als projectiel worden afgeschoten en gevaarlijke
situaties opleveren. Daarom worden flessen altijd plat neergelegd.
Decoballon / decoboei - Een boei die door een duiker wordt opgelaten om de
oppervlakte te waarschuwen dat een opstijging zal worden gemaakt.
Het duikgebied - Het duikgebied strekt van ongeveer 200 meter links voorbij de sauna
tot 200 meter rechts voorbij de steiger van het strandbad en tot driekwart van de plas
richting de overkant.
Duikplatform of oefenplatform - Tussen de gele betonning bevindt zich op 7 meter
diepte een oefenplatform waarvandaan duikers in opleiding opstijgingen maken. Zowel
Lake Diving als Gejo hebben zo’n platform. Dit gebied dient te worden vermeden als de
duikvlag is gehesen.
Let op: het is een kleine moeite om het platform te vermijden. Om fouten te voorkomen raden we aan om
jezelf aan te leren om nooit over het platform heen te varen.

