
 Dringende vragen/problemen: Luc Dupas 0496 / 532440 v.07/07/2014 

NELOS Wet Wheels Duikdag 2014 – Zilvermeer Mol 
 
Duikplanning/timing duik 1: 
- 09u30: inschrijven (duikploeglijst - DRUKLETTERS) bij Luc Dupas @tent naast bootsteiger, 
- 10u00: veiligheidsbriefing voor alle duikleiders, en mededuikers, aan de bootsteiger, 
- Vanaf 10u30 - ... te water, in/uitschrijven op de ploeglijsten op bord aan de inschrijvingstent. 
 

Duikplanning/timing duik 2: 
- 13u00: inschrijven (duikploeglijst keerzijde - DRUKLETTERS) @tent naast bootsteiger, 
- 13u30: veiligheidsbriefing voor alle duikleiders, en mededuikers, aan de bootsteiger, 
- Duiken tot uiterlijk 16u, laatste duikers dan terug uit het water, niet vergeten uit te schrijven! 
 

Receptie/aperitief (@ Kleppende Klipper) om 17u, etentje van 17u30 tot 19u30 
 

Opm.: je kan/mag de duiken spreiden tussen 10u30 en 16u. 
WEL VERPLICHT zelf in- & uitschrijven, incl. vertrekuur en 

geschatte/geplande duikduur, op de duikploeglijst voor/na de duik 
zodat we op ieder moment weten wie er (nog) onderwater zit ! 

 
Praktisch ivm kleedkamers en douches in D-Center:  GEEN duikmateriaal mee binnen, 

zorg voor zuivere laarsjes, aftrekker ter plaatse om alles zuiver te houden ! 
 

1. Veiligheid: 
- Oppervlaktesignalen: roepen/fluiten, op water kloppen = boot roepen!  
- De uitkijk (Charles) en de redder en bootredder staan standby van 10u30-16u! 

Zuurstof en EHBO-materiaal in D-Center gebouw en aan de steiger/boot. 
- Water in/uit: hou en maak de bootsteiger zo goed en zo snel mogelijk vrij aub. 
- Onderwaterduiktekens: onderling afspreken/herhalen. 
- Stof = fysisch contact maken !... Verliesprocedure afspreken EN toepassen !!! 
- Buddyline met de Wet Wheeler is eventueel mogelijk (maar 3de duiker zwemt los !) 

 

2.   Beschrijving duikstek/onderwaterpark: Zuid = weg v/d kant, Noord = terug ! 
- Zandbodem 6-12m diepte, met heel fijn slib/stof bovenaan, dus erg variabel zicht 

afhankelijk van het aantal en soort duikers die je voor zijn geweest ! 
Zorg dat je GOED UITGETRIMD bent en zwem voldoende vrij van de bodem!!! 

- Verzonken stad e.a. beschrijvingen: plannetjes in/van D-Center, of vraag aan Noud. 
Tip: zoek/volg de “witte boulevard” moest je de weg kwijt zijn... 

- Onderwaterhuis….65° Oost = cilinder van 5m lengte en 2m dia, 2 inzwemopeningen. 
- “Struggle for life”… 210° ZZW: door parelwit zand omringde krater van 50m 

diameter en 15m diep, met in het midden een dennenboom en op de rand een aantal 
kunstobjecten, oog van God, waterstorm…Vanaf Struggle for life kan je op 90° (Oost) 
verschillende prachtige beelden, vinden. 

- Bij vertrek @rode boei -> pal Zuid = Molecule 
- Wrak “Yorin” = pal Zuid-Oost (135°) vanaf de ponton 
- Buizen: slecht zicht, uitstekende rand waar de buizen aan elkaar gezet zijn !  

 


