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Preambule: Elke persoon die het sportduiken/ sportzwemmen in het kader van triatlon beoefent in de grote vijver van het stedelijk recreatie-domein
Muisbroek dient te beschikken over een geldige vergunning. Hij/zij krijgt hiermede ontheffing van het algemeen verbod hier watersportactiviteiten te
beoefenen (artikel 480 van het stedelijk politiereglement). Enkel de vzw AVOS (verder AVOS genoemd) is gemachtigd deze vergunningen uit te reiken.
Artikel 1: Definities
1. AVOS: vereniging zonder winstoogmerk, door gebruiksovereenkomst met de stad Antwerpen beheerder van de grote vijver, alleen gemachtigd
duikvergunningen uit te reiken.
2. Grote vijver: de westelijk gelegen waterplas in het stedelijk recreatiedomein Muisbroek aan de Ekerse Dijk, grondgebied Antwerpen district Ekeren.
3. Toegelaten duikzone: het deel van de grote vijver ten oosten begrensd door de denkbeeldige lijn tussen het ten noorden gelegen pompgebouw en
het sas 2 ten zuiden.
4. Duiksport: discipline waarbij een persoon een activiteit in of onder water beoefent met een geschikte uitrusting minimaal bestaande uit een
beschermend duikpak, duikbril en zwemvinnen. Sportzwemmen triatlon: discipline waarbij een persoon activiteiten aan het wateroppervlak uitoefent
met een geschikte uitrusting minimaal bestaande uit een reddingsvest of zelf drijvende kleding (wetsuit), nooit alleen.
5. Bevoegde personen: politie, agenten van waters en bossen, aangesteld stadspersoneel, bestuursleden van AVOS en door AVOS gemachtigde
controleurs.
6. Veiligheidsregels/ veiligheidsreglement: het geheel van richtlijnen op gebied van veiligheid uitgevaardigd door de landelijke federatie waarbij de
duiker / triatleet is aangesloten. Bij ontstentenis is het veiligheidsreglement van NELOS (Nederlandstalige Liga voor Onderwateronderzoek en -Sport)
van toepassing.
7. Vergunning duiksport/sportzwemmen, vergunning duiksport opleiding, dagvergunning duiksport: documenten enkel en alleen afgeleverd door AVOS
onder de voorwaarden zoals bepaald in dit reglement.
8. Uitzonderlijk evenement: een ééndaagse duikactiviteit ingericht op niet regelmatig terugkerende basis door een reguliere al of niet commerciële
vereniging.
9. Soorten vergunningen:
9.1. Normale vergunning: is strikt persoonlijk en geeft de titularis toelating alle vormen van het duiken te beoefenen in het toegelaten duikgebied van
de grote vijver Muisbroek.
9.2. Dagvergunning: wordt uitgereikt voor een uitzonderlijk ééndaags duik- of triatlonevenement en is enkel geldig op de datum vermeld op de
vergunningskaart.
9.3. Vergunning “opleiding”: vergunning afgeleverd aan een instructeur van een duikschool in het bezit van de normale vergunning sportduiken.
Bedoelde vergunning geeft de instructeur toelating niet-vergunninghoudende beginnelingen te begeleiden bij de vereiste open water duiken nodig voor
het bekomen van een eerste duikbrevet.
Artikel 2: Voorwaarden
1. De vereiste minimumleeftijd om een vergunning te bekomen is acht jaar op datum van de aanvraag. Voor minderjarigen dient de aanvraag steeds te
gebeuren via een club of duikschool die beschikt over de toelating van ouder(s) of wettelijke voogd.
2. Een afgeleverde vergunning engageert in geen enkel opzicht de verantwoordelijkheid van de vereniging AVOS of haar bestuursleden. Zij zijn in geen
geval aansprakelijk voor de schade die de leden van AVOS, individuele vergunninghouders en/of derden rechtstreeks of onrechtstreeks lijden ten
gevolge van activiteiten en ongevallen die gebeuren in het duikgebied waarvan AVOS de concessie heeft gekregen.
3. Door het aanvragen van een vergunning bevestigt de aanvrager formeel reeds de nodige kennis en techniek van het duiken/ sportzwemmen
verworven te hebben door een theoretische scholing en een passende opleiding in zwembad.
4. Duikactiviteiten met het oog op praktische vorming mogen slechts gebeuren met begeleiding en/of onder supervisie van gekwalificeerde instructeurs
in het bezit van een geldige vergunning “opleiding”.
5. Houders van een geldige vergunning mogen de duiksport/ sportzwemmen beoefenen alle dagen tussen zonsopgang en zonsondergang.
5.1 Na zonsondergang is nachtduiken tot uiterlijk middernacht toegestaan mits melding (e-mail of per brief) aan AVOS minstens één week op voorhand.
De melding dient te omvatten: datum en aanvangsuur van de activiteit, naam en contactgegevens van bevoegd veiligheidspersoon, geschat aantal
deelnemers. De melding en impliciete toestemming van AVOS ontslaat de deelnemende duiker(s) niet van de verplichting in het bezit te zijn van een
geldige vergunning.
5.2 Na zonsondergang zijn geen sportzwemactiviteiten meer toegelaten.
6 Enkel duikactiviteiten/ sportzwemactiviteiten zijn toegelaten binnen de periodes voorzien in de vergunning en binnen de toegelaten duikzone.
Recreatief zwemmen en gemotoriseerde watersporten zijn niet toegelaten en AVOS zal hiervoor nooit een vergunning uitreiken. Het te water gaan dient
uitsluitend te gebeuren vanaf de steiger of de trap om oeverbeschadiging te voorkomen.
7. In het bijzonder dient er steeds een veiligheidspersoon aan de oever aanwezig te zijn. Hij/zij beheert het collectief veiligheidsmaterieel en weet dit
correct te bedienen. Tenminste moet een goed werkend gevuld zuurstofapparaat (bij duikactiviteit), een bedrijfsklare GSM en een EHBO-kit aanwezig te
zijn. Hij/zij houdt een checklijst bij waarop de duikers/ sportzwemmers zich dienen aan- en af te melden. Deze lijst moet te allen tijde kunnen getoond
worden aan de bevoegde personen.
8. De duikers/ sportzwemmers dienen steeds voor de aanvang van de activiteit de informatie en mededelingen in de berichtenkast, geplaatst in de
onmiddellijke nabijheid van het bruggetje, te raadplegen. Hier wordt informatie gegeven over de status van de vijver (waterkwaliteit) en de eventuele
directieven van AVOS en andere autoriteiten (al of niet verbod te water te gaan). Deze informatie en mededelingen verschijnen ook op de AVOSwebsite (www.avos.be).
9. Gebruiksderving door duikverbod/ sportzwemverbod opgelegd om gezondheidsreden ten gevolge van slechte waterkwaliteit, of om reden van feiten
waarvoor het AVOS-bestuur niet kan verantwoordelijk gesteld worden kan geen teruggave van gedane vergunning kosten meebrengen.
10. Duik- en triatlon evenementen mogen niet georganiseerd worden zonder schriftelijk akkoord van AVOS. Deze dienen ten minste 2 maanden voor de
geplande datum aangevraagd te worden.
11. De duiker/ sportzwemmer verplicht er zich toe zijn vergunning voor te leggen aan elk bevoegd persoon die hierom verzoekt.
12. Voertuigen dienen geparkeerd op de voorziene parking, uitgezonderd voertuigen met bijzondere toelating van het stadsbestuur.
13. Verboden in het recreatiedomein: planten steken, snijden of vervoeren, dieren nodeloos verontrusten, vangen, doden of vervoeren, voorwerpen of
vloeistoffen in het water werpen, achterlaten of lozen en in het algemeen schade aan de natuur toe brengen.
14. Is eveneens verboden: toegang tot het water van: - personen aangetast of verdacht van besmettelijke ziekte of in staat van alcohol- of
drugintoxicatie; - honden of andere huisdieren.
15. Randactiviteiten op het grondgebied van het domein Muisbroek vallen buiten het concessiegebied van AVOS. Deze vallen onder de rubriek
“recreatie” waarvoor de stedelijke regels voor ontspanningsgebieden van kracht zijn. Toelating voor afwijkingen van deze regels dient aan het college
van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen aangevraagd en bekomen te worden.
16. Door het aanvragen van een vergunning aanvaardt de aanvrager de voorwaarden van dit reglement, dat eveneens integraal deel uitmaakt van de
vergunning. De toepasselijke politiereglementen en strafbepalingen zijn van kracht; overtreders stellen zich bloot aan sancties.
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