Aankomst duikplaats en besin van de duik:
. Buddyparen worden samengesteld.
o De crew geeft een briefing over de duikplaats.
o Doe uw duikuitrusting aan en ga te \À/ater (achter of voor van de boot).
o Maximale duiktijd is 1 uur.
o Houd uw manometer en nultijd goed in de gaten \ryanneer u diepe duiken maakt.

e
o
o

Vergeet de veiligheidsstop niet te maken.
Zorg dat u het onderwaterleven niet beschadigd.
Indien u niet langs de kant of ankerlijn omhoog komt, gebruik dan een decoboei zodat
vaartuigen u tijdig zien.

Einde duik en vertrek duikplaats:
o U komt aan de actrterzljde van de Calypso-boot weer aan boord.
r U aanwezigheid wordt gecheckt.
o Bouw uw uitrusting afl
o Zet uw tank goed vast.
. Geef de loodgordel en/of lood, alsook masker en automaat, terug aan de bemanning.
Van boord gaan:
o Breng uw spullen van boord.
c ZeÍ de tank in de aanhanger.
o Leg uw duikuitrusting in de Calypso-bus.
o Loop terug naar Calypso-office.
Terue bii Calypso-office:

o
o
o
o

o
o

'Wacht

op de Calypso-bus.
Laad uw duikspullen uit.
U kunt uw duikspullen spoelen in de 2d" garage aan de achterzijde van het gebouw.
U kunt hier uw uitrusting stallen (voor eigen risico) in garage 2 alsu verdere duiken
maakÍ met Calypso.
U kunt uw duik loggen (Calypso-stempel, stickers e.d. zqn aanwezig).
U kunt ook uw betaling verrichten.

HUREN YAN DE DUIKUITRUSTING:
o Heeft u aangegeven dat u uitrusting wenst te huren dan dient u dit van de crew in

.
o
o

ontvangst te nemen.
Pak, jacket, vinnen en schoenen liggen in de garages.
Automatenset, masker, duikcomputer en lamp zijn verkrijgbaar op de boot.
Na gebruik dient u dat wat u gehuurd heeft, goed te spoelen en weer terug te geven
aan de crew.

Wij hopen dut deze informatie u voldoende duideliikheid heeft gegeven
Ideeën zij n altij d w elkom!
Wïj wensen

uftjne duiken toe
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