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OVOS-proevendag Blaarmeersen 
Zondag 14 mei 2023, 9u00 - 16u00 

 
Beste duikvrienden, 
 
Twee jaar hebben we het moeten uitstellen. Maar dit jaar wil de OVOS-cel Blaarmeersen 
opnieuw, voor de zevende maal reeds, de Blaarmeersen Proevendag organiseren.  
 
Gratis inschrijving via volgende link: https://forms.gle/xFdgMPgihGqqrTVMA. 
 
Gezien de beperkte maximale diepte (nog geen 15 m) zijn slechts een beperkt aantal 
stijgproeven (van -10 m) mogelijk maar de locatie leent zich ook voor de reddingen met 
slepen en CPR, de palmproeven, de doop- & opleidingsduiken en de afname van bepaalde 
duikleidingen. Wie dit wil kan ook voor een “gewone” duik inschrijven. 
Conform het NELOS Duikreglement wordt het aantal duiken/proeven die dag beperkt tot 2 per 
kandidaat. 
 
Alle Corona-maatregelen zijn ondertussen opgeheven en de proeven verlopen dan ook 
volgens de in de Infomap 2023 beschreven protocollen. Specifiek voor de reddingsproeven 
(B3 en C3) wijzen we er de kandidaten op ze een persoonlijk pocket mask moeten mee 
hebben. 
 

Op dinsdag 9 mei 2023 om 19u30 zal er in het clubhuis van de Gentse Dolfijnen (= station 
Gentbrugge, Robert Rinskopflaan) een CPR-opfrisles geven worden om de slaagkansen 
op de reddingsproeven B3 en C3 te verhogen.  
 
Omwille van de beperkte logistieke capaciteit wordt deze les voorbehouden voor de 
kandidaten voor de Blaarmeersenproef. Voor deze les wensen we dat je je ook online via 
dezelfde link van de BLM-Proevendag inschrijft tegen uiterlijk zondag 30 april 2023. 

 
Aangeboden proeven (onder voorwaarde van voldoende kader): 

- K1*D: DD1, DD2, OD1, OD2, OD3 
- K2*D: BL1, BL2, BL3, B1, B3 
- K3*D: CL1, CL2, CL3, C1, C3 
- K4*D: D1 
- KAI: EL1, E1, E3 
- BND-duiken (bij onvoldoende kader zal de volgorde van inschrijving bepalen wie een 
BND-duik kan afleggen) 



 

Programma: 
 

tijdstip activiteit waar 

9u30 inschrijven voormiddag: 
kandidaten en kader 

secretariaat 

10u briefing in duikpak  secretariaat 

10u30 palmproeven D1 en C1 Haventje/slipway 

10u30 doop-, opleidingsduiken; 
BND; duikleidingen 

secretariaat 

10u30 Stijgproef Redding B3 en 
C3 

strand 

12u30 - 13u30 inschrijven namiddag: 
kandidaten en kader  

secretariaat 

14u briefing in duikpak secretariaat 

14u30 palmproeven C1 en B1 Haventje/slipway 

14u30 doop-, opleidings- en 
gewone duiken; BND; 
duikleidingen 

secretariaat 

14u30 Stijgproef Redding B3 en 
C3 

strand 

16u debriefing secretariaat 

 
Algemene info 
 

1. Parkeren 
a. Respecteer de parkeerregels en -aanwijzingen op het domein. 
b. Vanaf 1 mei (dus ook op de Proevendag) moet er aan de 

buitenslagboom parkeergeld (6 € / wagen) betaald worden wanneer je de 
BLM binnen rijdt tussen 10u en 18u. Dit zal dus het geval zijn voor 
diegenen die enkel ‘s namiddags deelnemen. Wie over een BLM 
Duikabonnement beschikt rijdt ten allen tijde “gratis” binnen. 

c. De kandidaten en proefafnemers parkeren en maken zich klaar op de 
Parking Centraal, rechts vóór de duikersslagboom. De duikparking zelf 
staat vol met de secretariaat, cateringwagen en -tent. Er kan dus niet met 
de auto tot aan het duikwater gereden worden. 

 
2. Inschrijven 

a. Zorg dat jouw DIVES operationeel is vóór de online inschrijving. 
b. Zowel de kandidaten als het kader schrijven zich vooraf in en dit ten 

laatste op zondag 30 april 2023 via de link op 
https://ovos.be/event/blaarmeersen-proevendag-4/. 



 

c. Maak aansluitend op je inschrijving Wim Bollein je coach in DIVES. Zo 
kunnen we alles op voorhand controleren en gaat de administratieve 
afhandeling de dag zelf vlotter. Na de Proevendag kun je Wim dan 
opnieuw als coach verwijderen. 

d. Maximaal 2 proeven/kandidaat en de proeven gebeuren conform de 
NELOS-regels. 

e. Ter plaatse inschrijven/wijzigen kan enkel in geval van nood. 
f. Gelieve in geval van forfait ASAP een melding te doen naar 

blaarmeersen@ovos.be. 
g. Via dezelfde link kan je je eveneens inschrijven voor de opfrisles CPR (di 

9 mei 2023). 
 

3. Allerlei 
a. Elke kandidaat B3 en C3 (reddingen) brengt een gemerkte zuurstoffles 

en reanimatiepop mee (1 per club volstaat). Die wordt bij aanmelding aan 
het secretariaat afgegeven en kan bij het einde van de proevendag terug 
afgehaald worden. 

b. Elke kandidaat B3 en C3 zorgt voor een persoonlijk pocket mask. 
c. Duikclub Thalassa verzorgt dit jaar catering aan “democratische prijzen”. 
d. Speciale oproep naar de A.I.’s voor de omkadering bij de palmproeven, 

bij bepaalde duikleidingen (BL1, BL2, CL1 en CL2) en opleidings- en 
gewone duiken 

e. Speciale oproep naar 3*D voor de omkadering van de duiken aansluitend 
op de palmproeven. 

f. Een speciale evenementenstempel voor het logboekje is ter beschikking. 
 

 
John Pauwels, Nicolas De Smyter, Wim Bollein, Robrecht Nollet, Peter Spooren, Edwin 

Martens, Pieter-Jan Eurlings en Veerle Levecke verwachten u! 
 

Met sportieve duikgroeten van de OVOS-cel Blaarmeersen en tot dan? 


