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Met de komst van het coronavirus is 2020 een bijzonder 
jaar geworden voor vrijwel de hele wereld. Sommige 
landen zitten nog in een volledige lockdown, terwijl 
andere langzaam de grenzen openen. De populaire 
duikbestemming Egypte komt stap voor stap weer op 
gang, maar wat mag je verwachten als reiziger?
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Ieder land kijkt anders tegen de pandemie aan, neemt andere 
maatregelen en controleert deze op een andere manier. Deze 
regels zijn van toepassing op je vlucht, het transport per auto 

of bus, het verblijf in een hotel of op een liveaboard en alle 
denkbare faciliteiten, ook op het gebied van duiken. Wil je dus 
op reis, dan moet je van al die nieuwe regels op de hoogte zijn 
en blijven. Wees je bewust dat niet ieder land ervan uitgaat dat 
mensen intelligent zijn en goede keuzes maken zoals wij dat in 
eigen land doen. Andere landen hebben weer andere regels en 
een andere manier van toepassen en handhaven. 
In Egypte staan we aan de vooravond van opening voor 
buitenlandse toeristen en is ieder hotel, duikcentrum en 
liveaboard druk bezig om aan alle nieuwe eisen te voldoen. 
Dit is geen vrijblijvend pakket aan 
maatregelen, maar een harde eis die 
wordt bijgestaan met controles door de 
betrokken overheidsinstanties. Veel van 
die maatregelen zie je als reiziger niet 
meteen, toch zijn er regels die ook de 
reiziger direct raakt: hotels en liveaboards 
mogen momenteel op 50% van hun 
capaciteit gasten ontvangen en ook voor 
duikboten geldt een beperking van het 
aantal toegestane duikers. Het hotel of de 
liveaboard moet ruimte vrijhouden om 
mensen in quarantaine te kunnen plaatsen. Enkele regels op een rij:
– Het continu dragen van een mondmasker wordt sterk 
geadviseerd en het masker, liefst single-use, dient na ieder 
gebruik gedesinfecteerd te worden.
– Het continu behouden van 1,5 meter afstand, ook als je aan 
boord van een boot bent.
– Formulieren en betalingen dienen zoveel mogelijk online te 
worden gedaan.
– Eten mag alleen per bord worden geserveerd door de chef; een 
open buffet is dus niet toegestaan.
– Het advies is je eigen drinkfles, kopje, bestek (met je naam) en 
handdoeken mee te nemen.
– Het gebruik van airconditioning dient te worden beperkt.
– In geval van een gedeelde badkamer of toilet dient de gebruiker 
na gebruik alle aangeraakte oppervlakken zelf te desinfecteren.
Ook op het gebied van duiken gelden nieuwe regels:
– Het gebruik van een eigen duikuitrusting wordt sterk geadviseerd 

en waar mogelijk, dient huuruitrusting vermeden te worden. Ook 
het onderling delen van uitrusting dient te worden vermeden.
– Alle briefings dienen buiten te worden gedaan.
– Het aantal mensen op het duikdek (bij de uitrustingen) wordt 
sterk beperkt, momenteel maximaal twee paren met buddy’s. De 
verwachting is dat dit aantal wordt uitgebreid.
– Raak de duikuitrusting van een ander niet aan tenzij je 
toestemming hebt en handschoenen draagt.
– Bij het klaarmaken van je set voor de duik, dien je aanraken 
van de binnenkant van de kraan en het aansluitende deel van de 
1e trap te vermijden.
– Bij het doorlopen van een buddycheck dient aanraking van 
de buddy te worden vermeden, advies is om de guidelines van 

DAN (Divers Alert Network) te volgen, 
namelijk visuele inspectie, demonstratie 
door gebruiker en verbale bevestigingen.
– Het spoelen van maskers, automaten 
en snorkels dient te worden gedaan 
met stromend water, het gebruik van 
een tank met water voor spoelen is niet 
toegestaan. Alleen camera’s mogen in 
een tank gespoeld worden.
– Bij het te water gaan of het verlaten van 
het water mogen slechts twee mensen 
aanwezig zijn op het duikdek. 

– Delen van lucht mag alleen in geval van nood en dient te 
worden beperkt tot gebruik van de ALV. Buddy-breathing is dus 
niet toegestaan.
– De duikuitrusting dient na ieder gebruik gedesinfecteerd 
te worden waarbij een mengsel van water met chloor wordt 
gebruikt. 
De regels die je hier leest, zijn slechts een klein deel van alle 
maatregelen die in Egypte zijn opgelegd. Het is aan het hotel, 
duikcentrum of liveaboard zelf om daar een passende oplossing 
voor te vinden binnen hun organisatie. Het kan dus zijn dat zij 
een iets andere manier hebben gevonden en ik kan alleen maar 

aanraden daar navraag te doen voordat je op reis gaat.
Love life… Blow bubbles

Anke Westerlaken is werkzaam als liveaboard Cruise 
Director, duikgids, PADI-, SSI-, DAN-instructeur en NOB 
Instructor Trainer. Actief in Egypte, Malediven, Indonesië 
en Bahamas. Meer informatie: www.lovediving2.com
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