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LIJNSIGNALEN
Lijnsignalen worden niet alleen gebruikt bij het duiken onder het ijs maar worden ook
gebruikt in water met een beperkt zicht of bij zoekactie's onder water.
De duikleider/seinmeester is de baas, zijn signalen/opdrachten dienen te worden
uitgevoerd. Echter, meent de duiker dat door het uitvoeren van de gegeven opdracht
er een probleem/gevaar zou kunnen ontstaan, mag/moet hij deze opdracht negeren.
Bespreek vooraf goed wat er gedaan gaat worden, welke oefening er uitgevoerd
dient te worden, dit om misverstanden te voorkomen en de oefeningen goed te
doen verlopen.
Welke lijnsignalen er gebruikt worden is niet belangrijk, wel dat ze vantevoren goed
worden doorgesproken en zowel de duikleider als de duiker weten wat ze te
betekenen hebben.
Het (sein)touw is aan de ene zijde bevestigd aan een vast punt, het mag beslist niet
los kunnen gaan, aan de andere kant zit de duiker er goed aan vast, bijv. d.m.v. een
paalsteek of aan een soort harnas, het kan idem dito niet losgaan.
Controle en verantwoording van de duikleider.
De duikleider staat steeds op dezelfde plaats enwel zodanig dat hij niet kan uitglijden
of vallen, hij heeft het touw stevig vast en zorgt ervoor dat het touw richting duiker
steeds strak staat, zonder er echt aan te trekken.
De duiker heeft het touw voortdurend met een hand vast zodat hij alle signalen van
de duikleider goed kan voelen en hij zich kan orienteren op de duikleider/het wak.
Alle signalen worden door de duikleider gegeven, er is maar een signaal van duiker
naar duikleider:
IK BEN IN NOOD, STUUR STAND-BY!!!
De signalen van de duikleider worden gegeven uitgaande van de duiker; met zijn
gezicht naar de duikleider gekeert. Dit betekent voor de duikleider dat links-rechts is
en omgekeert, dus goed opletten.
Wanneer de duikleider een signaal geeft aan de duiker is dat in principe altijd eerst
een ruk; het attentiesignaal.
De duiker draait zich dan in de richting van het touw-wak-duikleider en herhaalt het
okeeteken en wacht op verdere signalen van de duikleider.
Alle signalen worden voorafgegaan door een ruk; attentie.
De duiker herhaalt eerst de gegeven signalen voor hij ze uitvoert.
Het noodsignaal hoeft niet te worden herhaalt!
Ten alle tijden:
DE DUIKLEIDER IS DE SEINMEESTER, IS DUS DE BAAS!!!
DENK ERAAN; VEILIGHEID VOOR ALLES!!!
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