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WAARSCHUWING
Het is onmogelijk om alle functionaliteiten te testen met alle mogelijke internet browsers die te verkrijgen zijn. Het
kan dus mogelijk zijn dat een eventueel probleem zijn oorsprong heeft in de gebruikte browser. Er wordt
aangeraden om Mozilla FireFox te gebruiken, de browser waarmee DiveNice grondig getest werd. Deze is gratis
te downloaden via volgende link:
Download Firefox
Voor de beste beeldverhoudingen:
 "pop-up" schermen toelaten.
 Schermresolutie 1920x1080 of hoger
 Full-screen
Wij zijn geïnteresseerd in Uw mening.
Ondanks alle voorzorgen, tests en dergelijke om de inhoud en de functionaliteit van DiveNice te waarborgen is het mogelijk
dat U als gebruiker taalfouten, of andere fouten merkt. Of dat U op onverwachte fouten stoot. Een mail met uitleg hierover
wordt zeker gewaardeerd en zal altijd beantwoord worden. Ook voor ideeën die DiveNice kunnen vereenvoudigen verbeteren
of verrijken kan U steeds contact opnemen. Hiervoor is er op iedere pagina een link in de hoofding.

Contactpersonen :
 Technische functionaliteit (werking, registratie, betaling) en publiciteit: Chris VAN DE VELDE (Chris)
 Gegevens: duikplaatsen, hotels, campings, duikcentra...: Jean-Claude TAYMANS (JCT)

Duiken is een sport met hoog risico. Enkel correct opgeleide, en getrainde personen mogen hieraan deelnemen.
Regels niet respecteren kan tot ernstige verwondingen leiden, invaliditeit of tot overlijden. "Shore diving" en
wrakduiken vereisen extra risico's waarvan men op de hoogte moet zijn. Het blijft de individuele
verantwoordelijkheid van de duiker om deze te beoordelen. Reken niet alleen op de gegevens van DiveNice op
de veiligheid te garanderen. Vooraleer te water te gaan, moet je zelf een oordeel vellen over de risico's en
moeilijkheden die genomen worden. Raadpleeg eventueel plaatselijke centra. Het is aan uzelf om te oordelen
over de moeilijkheidsgraad, de duikcondities en over uw eigen fysieke conditie!
DiveNice vervangt geen enkele opleiding en is geen vervanging van professionele omkadering. DiveNice is een
informatiebron over duik-aangelegenheden, en geen aanbeveling voor de ene of de andere duiksite. Ondanks
alle zorg bij het verzamelen en invoeren van de gegevens kunnen de auteurs noch Ofiser BVBA garanderen dat
ALLE gegevens correct, relevant en geldig zijn/blijven. Noch auteurs, noch auditors noch Ofiser BVBA kunnen
dus aansprakelijk worden gesteld voor de gepubliceerde gegevens, evenmin voor eventuele schade door
gebrekkige informatie. Alle gegevens in DiveNice zijn een MOMENTOPNAME die geldig was op het ogenblik van
ons bezoek ter plaatse.
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Deel 1: DiveNice PC & Mac
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1 INLEIDING.
1.1

Algemeen

DiveNice is een consultatie van een database die organisatie toelaat van zowel uw duiken, maar tevens
om logies, restauratie, duikcentra, vulstations en dergelijke te vinden die in de nabijheid zijn. Voor het
leesgemak wordt er veelal gebruik gemaakt van beelden in plaats van teksten: plannen, tekeningen,
kaarten, logo's, foto's en videos…
DiveNice heeft zoekrobots die de organisatie van een duiktrip toelaten, duiksites te selecteren, hotels,
campings, restaurants...
In één oogopslag vind je met DiveNice het antwoord op 6 fundamentele vragen voor een goede
organisatie: waar ? Wanneer ? Hoe ? Waarom ? Met wie ? Wat als (worse case scenario) ?
1. Waar: Waar vind je de duiksite, hoe is die te brereiken, welk transport (wagen, boot) voorzien...
2. Wanneer: Welk zijn de beste periodes (maanden/dagen) om te duiken? Zijn er bepaalde limieten
(reservaties, getij...)
3. Hoe: Hoe moet je hier duiken, welke duikroutes kan je kiezen, wat zijn de risico's, welke
veiligheidsmaatregelen...
4. Waarom: Wat is er hier te zien (Fauna/flora, wrak...).
5. Met wie: niveau van de duikroutes om de duikteams samen te stellen.
6. Wat indien...: Noodnummers, dichtsbijzijnde hospitaal en hyperbaar centrum.
DiveNice bevat ook:
 Informatie van fauna en flora per regio.
 Een intern mailing systeem om andere gebruikers, of de auteurs te contacteren.
 Tal van hyperlinks, foto's video's en tekeningen…
 Informatie voor opleidingsmogelijkheden.
 Praktische informatie over landen en duikregio's: types electrische stekkers, voltage,
munteenheid... vaccinaties, visa...
 Algemene informatie over de duik: stroming, temeratuur (lucht en water), magnetische declinatie…
 "Reisorganisator": Inschatting over kosten, vlieghavens, periodes, duiktypes (shore-offshorewrak), bijzondere duikplaats en/of wrak, ESTA…
De gebruiker kan ook:
 Eigen foto's toevoegen over fauna/flora (met naamsvermelding) of aan een duikplaats.
 Uw persoonlijke opmerkingen (enkel zichtbaar voor zichzelf) toevoegen aan een duikplaats, hotel,
camping, restaurant... (post-it).
 De persoonlijke waardering uiten over een duikplaats
 Een duikplaats aangeven als favoriet (en ook enkel zoeken in de eigen favorieten)

1.2

DiveNice openen.
De beginpagina wordt geopend met:
http://www.ofiser.be/divenice
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2 BEGINSCHERM.
Een aantal indicatieve cijfers zijn hier
vermeld: aantal duiksites restaurants, logies,
duikcentra die vermeld zijn in DiveNice.
Vanuit dit scherm kan je kiezen om in te
loggen als gekend gebruiker of te registreren
als nieuwe gebruiker.
 Register new user : klik hier voor opening van
een nieuwe registratie.
 Login : als gekend DiveNice gebruiker.
 Gebruik de links voor handleiding en tutorials.

Figuur 1 - Beginscherm

3

LOGINSCHERM.

Login procedure
Via de knop () op het welkomscherm (zie 2)
1. Uw gebruikersnaam.
2. Uw wachtwoord.
3. Login.
Andere mogelijkheden
 Scherm verlaten (terug naar beginscherm).
 Uw wachtwoord wijzigen.
 Klik om een nieuw wachtwoord te genereren.
Figuur 2 - Inlogscherm

Met dit scherm activeer je de verbinding met
de DiveNice database, of om de demo te starten, uw wachtwoord te wijzigen of om een nieuw wachtwoord
te laten genereren.

3.1

Demo.

Met de demonstratie login kan je DiveNice leren kennen
zonder daarom een betalend abonement te nemen.
Slechts enkele duikplaatsen, duikcentra, restaurants...
e.d. worden dan getoond. Op deze manier is het
mogelijk om een opinie te vormen of DiveNice voor jou
aantrekkelijk is.

Opstarten in Demo-modus
1. Username () "demo_nl".
2. Laat het veld Password () leeg.
3. Login.

Niet alle duikregio's en subregios bevatten gegevens in demo-modus. Bekijk Zeeland als regio om het
beste idee te krijgen over de inhoud van DiveNice.

3.2

Wijziging van je wachtwoord (Password).
Procedure om je wachtwoord te wijzigen
1. Nieuw wachtwoord ingeven ().
2. Hetzelfde nieuwe wachtwoord ().
3. Met "OK" wordt het wachtwoord gewijzigd ().

Een keer per maand vraagt DiveNice om je
wachtwoord te wijzigen (om veiligheidsreden.
Deze controle gebeurt onmiddellijk bij de

Figuur 3 - Wachtwoord wijzigen
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Login. Natuurlijk kan je als gebruiker op eender welk moment (tijdens de Login procedure) beslissen
om je wachtwoord te wijzigen.

3.3

Wachtwoord vergeten?

Wanneer de gebruiker zijn wachtwoord is vergeten kan deze een nieuw wachtwoord aanvragen. Dit
nieuwe wachtwoord (door DiveNice aangemaakt) wordt per E-mail verzonden. Bij de volgende login
moet u natuurlijk dit wachtwoord wijzigen (3.2 hierboven).

4 AANMAKEN GEBRUIKER (REGISTER NEW USER).
 Selecteer uw taal (NL/FR/EN/GE).
 Lees de algemene voorwaarden.
 Basisgegevens (Alle velden zijn).
1. Eventueel vouchernummer indien u een
DiveNice bezit.
2. Gebruikersnaam (moet uniek zijn in
DiveNicve).
3. Volledige naam.
4. E-mail adres.
5. Bevestiging E-mail adres.
6. Wachtwoord.
7. Herhaling wachtwoord.
8. Klik "Verzend".

Figuur 4 - Aanmaken gebruiker

Om DiveNice te gebruiken moet je een gebruikers-account
aanmaken. Hiervoor wordt een abonement afgesloten waarvoor 10.00 € gevraagd wordt (tarief 2017) voor
het gebruik gedurende één kalenderjaar. De gebruiker wordt geactiveerd na betaling van dit bedrag. De
betaling gebeurt ofwel via overschrijving ofwel via het betalingsscherm (PAY.NL). De gegevens die hierbij
worden ingegeven worden door pay.nl vertrouwelijk behandeld. Vermits DiveNice deze vertrouwelijke
gegevens niet kent of ontvangt kunnen deze niet door hen aan derden worden doorgegeven. Het
opgegeven E-mail adres dient enkel voor onze communicatie, ook dit wordt niet aan derden bezorgd:
genereren van een nieuw wachtwoord, betalingswaarschuwing...
Uw wachtwoord is strikt persoonlijk. Gelieve dit niet aan anderen door te geven.

5 PERSOONLIJK PROFIEL

Figuur 5 - Profiel
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 (Facultatief) Je kan een foto toevoegen aan je profiel "Choose file"
of wissen met "Erase.
 (Niet wijzigbaar) De gebruikersnaam waarmee de account werd
aangemaakt.
 (Verplicht) Volledige naam.
 (Verplicht) Taal en tijdzone
 (Verplicht) De standaard duikregio die je wil bezoeken.

(Verplicht) Keuze van het metrisch systeem: Decimaal
(Kilometers) of Imperiaal (Mijlen).
 (Facultatief) Intern E-mail systeem. Om met andere DiveNice
gebruikers te kunnen communiceren dien je dit aan te kruisen. Je kan
dan ook een standaard ondertekening van je berichten toevoegen.
 (Facultatief) DiveNice bevat een persoonlijk duiklogboek. Indien je
dit wil gebruiken dien je dit aan te kruisen.
 (Verplicht) Visualisatie-modus (zie 6).
( Verplicht) E-Mail adres (zie 4).
 &  Wijziging van uw wachtwoord.
 (Niet wijzigbaar) Vervaldatum.
 Bevestig je gegevens.

Vervolledig je DiveNice profiel. Sommige velden zijn
verplicht, anderen facultatief en sommigen kunnen niet
www.ofiser.be/divenice
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aangepast worden. Een aantal keuzes openen extra mogelijkheden in DiveNice (logbook, intern e-mail).
Enkele dagen voor de account vervalt zal u van DiveNice hierover bericht ontvangen om uw aansluiting al
dan niet te verlengen.

6 VISUALISATIE VAN DIVENICE
DiveNice kan zich op 3 mogelijke manieren tonen:
1. "Grafisch": op deze manier wordt op een PC (Windows of Mac) DiveNice gebruikt met ikonen en
kaarten. De regio wordt getoond als kaart met diverse kleuren, de subregio's als google-maps met
icoontjes voor de diverse entiteiten (duikplaatsen, restaurants...). Voor de grotere schermen
(sesolutie 1920x1080 of hoger) is dit de gemakkelijkste werkwijze
2. "Menu": voor de PC's (windows of Mac) met kleinere schermen is de grafische modus onhandig.
De diverse entiteiten (duikplaatsen, hotels, restaurants...) kunnen worden gezocht met pull-down
menu's.
3. "Smartphone": basisgegevens van DiveNice kunnen handig worden bekeken in deze modus. Geen
kaarten om te selecteren, bijna alle gegevens in beeldtaal. Eigenlijk is dit een DiveNice "light" die
perfect bruikbaar is op smartphone of tablet met een minder goege internet verbinding (2G, 3G,
4G). Deze modus wordt niet op het profiel geselecteerd, maar wordt automatisch gestart wanneer
men DiveNice gebruikt vanop een smartphone of tablet.

7 GRAFISCHE MODUS
Dit is de standaard werkwijze van DiveNice.

7.1

Hoofding voor alle schermen

Bovenaan alle DiveNice schermen staat dezelfde hoofding. Deze wekbalk geeft toegang tot diverse
functies in DiveNice: profiel, regio's en subregio's, zoekrobots (duikplaatsen, hotels, campings,
restaurants, vulstations). Er is tevens mogelijkheid om (via sociale media) te communiceren met
DiveNice.

Figuur 6 - Hoofding
 Zoekrobot (zie 11).
A. Duikplaats : 11.1
B. Deelregio : 11.2
C. Vulstation : 11.3
D. Restaurant : 11.4
E. Logement : 11.5
 Kies je Regio (en Deelregio) (zie 7.1.1).

7.1.1

 Social media (Facebook, Twiter).
 Richt een mail aan de DiveNice auteurs.
 DiveNice verlaten.
 Terug naar het scherm van de regio's (zie 7.3) of subregio's (zie 7.2)
 Profiel : wijzig je Divenice Profiel (zie 5)
 Help : een hulptekst die wijzigt naargelang het scherm
waar je deze gebruikt.

Duikregio's en deelregio's (subregio's of eilanden).
In DiveNice is een "Regio"  een land, staat, departement of provincie.
Deze regio KAN onderverdeeld zijn in één of meerdere deelregio's
(subregio's of eilanden) die andere kenmerken hebben, of ver van
elkaar verwijderd zijn .
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7.2

Deelregio's
Wanneer een DiveNice regio te groot en
uitgestrekt
is,
of
wanneer
de
karakteristieken te sterk verschillen
binnen één regio wordt de regio
opgespiltst in deelregio's (of eilanden).
Dit is bijvoorbeeld gebeurd voor de Verenigde Staten, Groot Brittanië en
Zeeland. De selectie van de diverse deelregio's gebeurt door de
verschillende kleuren. Indien een duikregio niet is opgesplitst in
deelregio's wordt deze selectie uiteraard niet gevraagd, en ziet men
onmiddellijk het overzicht van de regio met zijn duikplaatsen e.d.
 De naam van de Deelregio
(eiland) wordt getoond wanneer
de mouse-cursor over het
gebied geplaatst wordt.

Figuur 8 - Deelregio's

7.3

Het duikgebied
Dit scherm is onderverdeeld in verschillende zones:

Het bovenste deel is aktief en "klikbaar" ;

Links onderaan zijn informatieve en klikbare zones ;

Rechts onder is een informatie panneel.

Figuur 9 - Duikgebied

7.3.1

Bovenste deel.
 Naam van de deelregio.
 Filter: Al dan niet tonen van sommige
logo's.
 "Dashboard" en informatiepaneel (zie 12).
 "Google Map": de mogelijkheden van
GoogleMaps worden hier gebruikt:
A. Type kaart
B. "Full Screen" modus (gebruik de
'ESC' toets om terug te keren naar
nomale modus.
C. "Street View".
D. Zoom
DiveNice logo's (zie 9 en 10).
a. Duikplaats 9.1
b. Vulstation of duikcentrum 9.2
c. Restaurant 9.3
d. Haven 9.4
e. Logies (hotel camping...) 9.5
f. AED eenheid(defibrillator) 9.6

Figuur 10 - Duikgebied - Google Map

Het grootste onderdeel is een aktieve Google Maps kaart
die alle mogelijkheden van Google gebruikt (zoom in en
uit, streetview...). Door een eenvoudige "klik" op één van
de logo's wordt gedetailleerde informatie gegeven over
vulstation, restaurant, duikplaats... Omdat sommige
zaken dicht bijeen liggen (vaak op hetzelfde adres) is het mogelijk een filter in te stellen (zie 10.1
hieronder nrs 1 tot 14). Het "uurwerkje" links geeft toegang tot "dashboard" en reisinformatie.
Alle functionaliteit van "Google Maps" kunnen gebruikt worden:
 "Drag and drop": klik links (ingedrukt houden) en versleep de kaart om je te verplaatsen..
 "Zoom": Ofwel via de "+" en "-" markeringen, maar ook door dubbel te klikken of wheel van de
muis te gebruiken.
 "StreetView", afbeeldingen, sateliet...
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7.3.2
Links onder
In het groene vlak vind je praktische informatie over dit deelgebied:
Electriciteitsinformatie (stekker, voltage en frequentie) vaccinaties,
munteenheid praktische telefoonnummers e.d. Voor de eenvoudige
leesbaarheid worden al deze gegevens steeds op dezelfde manier
gegroepeerd.
 Munteenheid. De wisselkoers is zuiver informatief.
 Electriciteit : Voltage, frequentie en stekkers. Klik op de stekkerinformatie voor een foto.
 Handige telefoonnummers: nooddiensten en internationaal voorvoegsel
 Kwaliteit van het drinkwater (al dan niet drinkbaar).
 Rijdt men links of rechts op de weg?
 Gebruikte en gekende talen (in volgorde van belang).
 Risico op ziektes en belangrijke vaccinaties.
 Handige hyperlinks

Figuur 11 - Informatie
Linksonder

7.3.3

Rechtsonder
Een korte informatie (aardrijkskunde en geschiedenis) over deze regio. Algemene duikinfo: luchten watertemperatuur, gemiddelde zichtbaarheid en magnetische declinatie.

8 IN MENU MODUS.
8.1

Activering.

Figuur 12 - Activatie van de "menu" modus

8.2

Dit is een alternatieve methode om DiveNice handig
te kunnen gebruiken op PC's met een klein scherm
(resolutie). De grafische onderdelen van regio's en
deelregio's worden vervangen door een menustructuur. Om deze modus te aktiveren moet de
gebruiker zijn profiel aanpassen (Zie 5 hierboven).

Schermen.
 Selectie van de deelregio.
 Selectiescherm.
 Naam van de deelregio.
 Filter: Voor een optimaal gebruik is
het best om alles aangevinkt te laten.
 Dashboard en reis-informatie (zie 14)
 Selectiemenu's.
A. Duikplaatsen.
B. Duikcentra & vulstations.
C. Havens.
D. Restaurants.
E. Logement plaatsen.
 Informatie over land en regio (Zie
7.3.2.
 Algemene informatie (zie 7.3.3).

Figuur 13 - Menu modus
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De hoofding is identiek aan de hoofding van de grafische schermen (zie 7.1 hierboven). Met het eerste
scherm () kan de deelregio worden gekozen. Dit scherm wordt niet getoond wanneer de duikregio
slechts één deelregio bevat.
Het tweede scherm () is onderverdeeld in 3 zones: Bovenaan de menu's om duikplaats, haven
logement... te kiezen en onderaan de informatie net als op het grafische scherm (zie 7.3.2 hierboven
en 7.3.3 hierboven).

9 SCHERMEN GEMEENSCHAPPELIJK IN "MENU" EN "GRAFISCH"
9.1

Duikplaats
Dit is HET scherm waar het eigenlijk om draait: de beschrijving van de
duikpaats. Men kan dit scherm bereiken via:
 Klik op de duikvlag in het overzicht van de regio (zie 7.3 hierboven)
 Pull-down menu in menu modus (Zie 8.2 hierboven).
 De zoekrobot voor duikplaatsen (zie 11 hieronder)
De informatie op dit scherm is complex, maar staat gegroepeerd:
1)
Voor het gebruiksgemak staat de knop "Print" bovenaan het scherm
(Zone ) .
2)
Voor de duikplanning staat de informatie in volgorde:
a. GoogleMaps van de duikplaats (Zone )
b. Karakteristieken van de duikplaats (Zone )
c. "Gebruiksgemak" (Zone )
d. Informatie over bijzondere duik-mogelijkheden (Zone )
e. Technische gegevens (Zone )
f. Informatieve tekst (Zone )
g. Wat is er (binnen DiveNice in de buurt te vinden (Zone )
h. Duikroutes (Zone )
i.
Hyperlinks, Fauna en Flora (Zone )
j.
Medische urgenties (Zone )
k. Stromingscurves1 (Zone )

Figuur 14 - De Duikplaats

9.1.1



1

Zone 1: Hoofding en "print" button
Algemene hoofding (zie 7.1 hierboven)
Met de "Print" button is het mogelijk een .PDF bestand aan te maken (voor opslag of afdruk) waarop
de algemene informatie van de duikplaats wordt vermeld. in strijd met de intellectuele diefstal van
onze gegevens wordt het aantal "afdrukken" per gebruiker in de tijd beperkt. Elke gebruiker heeft
gedurende een maand recht op een aantal afdrukken. Wanneer deze limiet bereikt is wordt deze
button niet getoond.

In de huidige versie enkel voor Zeeland
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9.1.2

Zone 2 : Plaats van de duikstek
"Google Maps"
Satellite, kaart of hybride
"Full screen". Gebruik 'Esc'om terug te keren.
"Street view".
Zoom.

Figuur 15 - Google Map - de duikplaats

Met "Google Maps" kan je de duikplaats gedetailleerd localiseren. Alle functionaliteit van Google
is hier beschikbaar:
 Verplaats de kaart (click&drag).
 Zoom (wheel mouse of dubbel klik)
 Streetview
9.1.3

Zone 3
Hier kan je veel symbolen vinden die de duikplaats beschrijven. Door de muiscursor stil te houden
boven een symbool verschijnt een korte verklarende tekst. Sommige symbolen kunnen aangeklikt
worden om een detailscherm te gebruiken. Het bovenste deel beschrijft de omgeving, drukte en
"geschiktheid"
Elk vlak heeft zijn specifieke kleur (zie 10.1 hieronder 15 tot 24):
 Donkergeel: Informatie die rechtstreeks over veiligheid gaat: niveau, getij, stroming.
 Lichtgeel : Indirecte veiligheids-informatie: windkracht en -richting.
 Groen: "geschiktheid" en materiaal-eisen (waardering)
 Grijs: allerlei…
 Wit: Drukte en duikperiodes.
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9.1.3.1 Zone 3: Omgeving en veiligheid.
Het volledige informatieblok wordt ongewijzigd getoond voor ELKE duikplaats inDiveNice.
Logo's (zie 10, 15 tot 24)

Figuur 16 - Omgeving en veiligheid

 Naam (namen) van de duikplaats.
 GPS informatie (WGS84).
 Plaats deze duik in uw favorieten (of
verwijder) (zie 13.1)
 Niveau van duiker tussen 1(beginner) tot 4
(zeer ervaren) (zie 26)
 Waardering (1 tot 4 ). Klik om uw
persoonlijke waardering toe te voegen (zie
13.2)
 Bereikbaarheid van 1 (gemakkelijk) tot 4
(eenvoudig).
 Drukte. Dit geeft een idee van de drukte op
de duikplaats op weekniveau
 Beste duikperiodes in het jaar
 Windkracht (Bft) die duiken gevaarlijk maakt.
 Stroming tussen 0(geen) en 4(zeer sterk).
Indien
beschikbaart
de
stromingsatlas
geopend door hier te klikken.
Beste tij om hier te duiken

--- : Er is geen tij

HW : Hoog Water

LW : Laag Water

H/L : Hoog of Laag Water.
 Windrichting die het duiken gevaarlijk
maakt.

Er wordt informatie verschaft over: windkracht en -richting die het duiken gevaarlijk kan maken,
het vereiste niveau, de bereikbaarheid, de te verwachten stroming, de drukte, duikperiodes...
9.1.3.2 Zone 3: Bijzondere duiken en materiaal.
Detail van de logos (zie 10 25 tot 41)
 Plaats een "post-it" (zie 13.3)
 Klik voor de opleidingen die hier gegeven
kunnen worden (zie 13.4)
 Klik voor een video van de laatste
"kliometer(s)" naar de parking voor de
duikplaats (zie 13.5)
Figuur 17 - Bijzonderheden

Dit blok is verschillend naargelang de
mogelijkheden en voorzieningen op de duikplaats en bevat tal van symbolen, deze staan
beschreven in "Logos in DiveNice" (zie 10 hieronder nrs 24 tot 41). In de hierboven getoonde
afbeelding staan ze niet allemaal vermeld:
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9.1.4

Bijzondere duiken:
o Nachtduiken;
o Duiken met minder validen;
o Jeugdduiken;
o Foto- en/of video;
o Duiken in bergmeren.
Ter plaatse.
o Restaurant, café, kleedruimte, toilet, compressor
o Geschikt voor groepen;
o Betalend
Algemeen:
o Materiaal eisen: OSB; boot.
o Registratienummer (NOB, UK Hydro, Lloyds Register)
Speciale logo's die een pop-up openen:
o Plaats een of meerdere "post-it" met persoonlijke nota's (enkel voor uzelf zichtbaar)
(zie 13.3 hieronder).
o Overzicht van mogelijke opleidingen die kunnen gegeven worden op deze
duikplaats. (zie 13.4 hieronder)
o Een "dashcam" video van de laatste kilometer(s) naar de parking (zie 13.5
hieronder).
Indien je als gebruiker het logboek in je profiel (zie 5 hierboven) had aangeduid, en
indien je voor het logboek ook de instelling hebt vervolledigd (zie 16.2 hieronder) kan
je hier met één muisklik een duik op deze duikplaats in je logboek toevoegen (zie
"Logos in DiveNice" 10 hieronder nrs 24 tot 41 en 16.4 hieronder).

Zone 4: Technische karakteristieken.
 Vergunning vereist (V)/of niet(X).
 Risico's op de duikplaats. Klik op een risico
voor een gedetailleerde beschrijving.
 Technische info.
 Afstand tussen parking en duikplaats.
 Getijden
 Bereken het moment van te water gaan
 Tijboekje (indien beschikbaar)

Figuur 18 - Technische karakteristieken

Je ziet hier diverse technische karakteristieken over de duikplaats:
 Diepte: maximaal en minimaal (dit laatste bijzonder voor de wrakduiken);
 Afstand tussen het beginpunt en het diepste punt van de duik;
 Soort water: zout, wrak of zoet;
 Afstand tussen de parking en de start van de duik;
 Eventueel getij:
o Tijhoogte;
o Correctie tussen het astronomisch getij in vergelijking met een referentiepunt
(Wemeldinge voor Zeeland);
o Berekening van het beste moment van te water gaan (zie 13.6 hieronder)
 Wrak informatie: afmetingen, tonnage, wrakdatum....
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9.1.4.1 Potentiële risico's
Op sommige plaatsen brengt duiken enkele
risico's met zich mee die gevaarlijke situaties
kunnen veroorzaken. DiveNice toont deze in
een overzichtelijk en duidelijk menu. Door te
klikken op de naam van het risico wordt een
pop-up window geopend die het risico
uitvoerig beschrijft. Volgende risico's kunnen
worden opgesomd:
Figuur 19 - Potentiële risico's






Gevaar voor stromingen, getijden: de stroming zelf, richting van de stroming,
tegenstroming, deining en kentering.
Navigatie, vis- of andere watersporten: visnetten, haven, vaargeul, aanwezigheid van
vrachtschepen, surfers of jetski's.
Meteriologisch: orkanen, cyclonen, tyfoon.
Gevaren van de duikplaats: afstand tot nooddiensten, verdwalen, slechte
zichtbaarheid, duiken "onder plafond", obstakels, hypothermie en bergmeren.

9.1.4.2 Wrakken.
Groote van het wrak, mogelijkheid tot penetratie, datum van zinken en andere technische
gegevens worden hier weergegeven indien deze gekend zijn.
9.1.5

Zone 5 :beschrijving van de duikstek
Dit is een tekst die de duikplaats beschrijft. Maar tevens historische of aardrijkskundige gegevens
of anekdotes. Bij wrakduiken verschijnt hier ook de informatie over het schip voor zover bekend
bij de auteurs.
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9.1.6

Zone 6 : In de omgeving
Maximum 6 pull-down menu's worden hier weergegeven. Ze geven mogelijke logistieke
ondersteuning voor het organiseren vzan duikuitstapjes: logies, vulcentra, restaurants en havens
in de buurt. Ook de andere duikplaatsen in de buurt worden getoond (alternatieve duik indien de
duikplaats te druk bezocht is). Ook de AED toestellen worden aangegeven (zowel afzonderlijke
AED's als logies, havens,... die over een AED beschikken. Alle weergegeven afstanden zijn
gemeten in volgelvlucht.
A. De menu's
 De AED locaties.
 Dichtsbijzijnde duikcentra of vulstations (ook vulautomaten).
 Havens.
 Logies (hotels, campings, slaapzaal, bungalow...).
 Restaurants.
 Alternatieve duikplaatsen.
B. Selectie
In de menu's  tot  worden de gegevens getoond in een nieuw
window wanneer men deze aanklikt. Bij een keuze in menu 
worden de gegevens getoond in hetzelfde venster.

Figuur 20 - Nabijheid

9.1.7

Zone 7 : Duikroutes.
Detail van de logo's (zie 10)
 Pull-down menu. Indien een duikplaats meerdere
duiroutes heeft, kan hier worden gekozen.
 Schema van de duikroute.
 Beschrijving :
1. Over het schema (legende).
2. Geschikt voor groepen:
a. V= wel geschikt
b. X= ongeschikt
3. Kwaliteit en veiligheid van de parking.
 Het logo "foto": Klik om de foto in een pop-up
window te zien..

Figuur 21 - Duikroutes

Op één duikplaats kan het zijn dat er diverse duikroutes mogelijk zijn. Met een pull-down menu
kunnen deze worden bekeken. De schema's kunnen een logo "foto" bevatten. De plaats en de
richting van dit logo geeft aan waar en in welke richting een foto werd genomen. Klik op het logo
om de foto te zien. De beschrijving toont bovenaan een legende over de gekozen duikroute,
daaronder staat nog informatie over de kwaliteit en de veiligheid van de parking.
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9.1.7.1 Groepsuitstappen.
Hierin wordt verstaan dat het over uitstappen gaat van één club of duikschool. Hiervoor moeten
volgende eisen voldaan zijn:
 De parking moet groot genoeg zijn om alle auto's te parkeren;
 Alle aanwezigen moeten zich comfortabel kunnen installeren zonder anderen te storen;
 De plaats (start van de duik) moet dichtbij zijn en gemakkelijk bereikbaar.
9.1.7.2

Kwaliteit van de parking.
In stijgende volgorde zijn er 5 mogelijkheden voor de parkeerplaatsen, gerangschikt van minst
goede naar beste:
1. Geen: het parkeren gebeurt langsheen een kleine weg.
2. Miniem: Kleine en/of niet ingerichte parkeerplaats zonder verharding (dit wordt een
modderpoel bij eventuele regen).
3. Normaal: Middelmatige parking die onverhard is maar geen modderpoel wordt.
4. Goed: Middelmatige maar verharde parking.
5. Excelent: Grote en verharde parking die gemakkelijk bereikbaar is.

9.1.7.3

Veiligheid op de parking.
Sommige parkeerplaatsen voor duikers worden vaker bezocht door inbrekers dan andere.
DiveNice heeft deze als volgt gerangschikt:
 Ongekend: Geen informatie beschikbaar.
 Zeer frequent: Veelvuldige inbraken die vaak in kranten, forums en social media
worden vermeld.
 Frequent: Men ziet regelmatig sporen van inbraak (glasscherven).
 Redelijk: Weinig of geen inbraken.
 Miniem: Parkeerplaatsen die zeer veilig worden geacht.

9.1.8

Zone 8 : Hyperlinks – Fauna en flora
 Externe links met bijkomende informatie over de
duikplaats.
 Fauna/flora.
1. Om een foto te zien van een dier/plant
volstaat het met de muis over de tekst te
bewegen.
2. Om de fiche te zien van dit specimen: klik
en een nieuw venster wordt geopend.
 Toevoeging van je eigen fotoalbum (zie 13.7)
Figuur 22 - Hyperlinks

Dit bevat 3 secties:
1.  Hyperlinks naar externe informatiebronnen. Meestal foto's, video's of andere databanken
of naar getijdeinformatie.
2.  Open een dialoog om je eigen fotoalbums toe te voegen. Dit album is voor alle gebruikers
van DiveNice zichtbaar (met bronvermelding)2. Om een foto-album on-line te plaatsen: (zie
13.7 hieronder)
3.  Een lijst van frequent voorkomende fauna en flora voor deze duikplaats, inclusief foto en
beschrijving hiervan.

2

Elke gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de publicatie van zijn foto's. De auteurs en webeheerders van DiveNice wijzen hiervoor alle
verantwoordelijkheid af.
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9.1.8.1 Fauna en flora.
 Naam van de soort.
 Klik om een eigen foto toe te voegen
(zie 13.8).
 Classificatie.
 Beschrijving van de klassieke
classificatie.
 Beschrijving.
 Hyperlinks over deze soort.
 Foto.
 Links naar foto's.

Figuur 23 - Fauna en flora

De fauna en flora variëert sterk tussen regio's. Wanneer je op de duikplaats de muis over de
soortnaam laat stilstaan verschijnt de foto die je op deze duikstek KAN ontmoeten in een pop-up.
Door te klikken op de naam verkrijg je de fiche over deze soort in een nieuwe window.
Op dit venster zie je 8 zones:
1. Gebruikelijke naam (in uw taal) en de officiële naam van de soort.
2. Een link om zelf foto's van deze soort toe te voegen3. Deze kunnen (met
naamsvermelding) door alle gebruikers worden bekeken. Kijk voor het downloaden van
een foto naar paragraaf 13.8 hieronder.
3. Classificatie volgens het systeem van Carl von Linné. Dit is een vereenvoudigde
classering die Phylum (Ph), Classe (Cl), Orde (O) et la Familie (Fam) bevat.
4. Een beknopte beschrijving van de soort.
5. Hyperlink(s) naar andere biologische sites of databases die deze soort in detail
beschrijving.
6. Hyperlinks naar foto's van andere gebruikers.
9.1.9

Zone 9 : Eerste Hulp.
 DAN noodnummers specifiek aan de regio.
 Dichtsbijzijnde hospitaal.
 Dichtsbijzijnde hyperbaar centrum

Ondanks dat de kans op ongevallen in de
duiksport klein is, is het aangewezen om
een veiligheidsplan bij de hand te hebben.
Met DiveNice is dit zeer gemakkelijk
gemaakt.
Figuur 24 - Eerste hulp

3

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor zijn gepubliceerde foto's. DiveNice, zijn auteurs of verantwoordelijke wijzen hiervoor alle klachten door.
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Deze zone bestaat uit 3 delen (die niet altijd allemaal ingevuld zijn). De noodnummers van DAN
staan, afhankelijk van de regio, altijd vermeld. Vergeet niet dat sommige verzekeringen vragen
dat DAN eerst wordt geraadpleegd vooralleer andere hulp voor een mogelijke DCZ opname wordt
ingeroepen.
1. In zone  staat het noodnummer van DAN samen met een hyperlink naar de lokale DAN
website.
2. In zone  staan de gegevens van het meest dichtsbijzijnde hospitaal: naam, adres,
telefoonnummer, website, en ook de plaats van dit ziekenhuis met GoogleMaps.
3. Indien  geen hyperbaar centrum is, staan deze gegevens in zone  samen met de
afstand in vogelvlucht tot dit centrum. Er wordt ook aangegeven of dit hyperbaar centrum
al dan niet een "multiplace" caisson heeft.
De werking van GoogleMaps hier is identiek aan de werking die beschreven staat in "9.1.2. Zone
2 : lokaliseer de duikplaats (zie 9.1.2 hierboven).
9.1.10 Zone 10 : Stromingscurve en bodemsamenstelling.
I Bodemsamenstelling
II Stromingscurve
 Curve.
 Hoog water Vlissingen (HW).
 Laag water Wemeldinge (LW).
 Hoog water Wemeldinge (HW).
 Legende van de gebruikte kleuren.
 Beweeg de muis over de punten voor de
exacte waardes.

Figuur 25 - Stromingsvurve en bodemsamenstelling

Je vindt hier mogelijk 2 grafieken4 : de eerste5 (I) geeft een idee over de samenstelling van de
bodem op diverse diepte (zand/rots/koraal). De tweede (II) geeft de strominsvariatie weer
(hydograaf) voor deze stek in verloop van tijd (referenties zijn HW Vlissingen en HW/LW
Wemeldinge).
Voor zeeland werden deze curves gemaakt op basis van de cijfers in de stromingsatlas HP-33
van Rijkswaterstaat. Je kan 2 soorten stromingscurves vinden in DiveNice:
1. Sinusoide: Gezien als stroming uit op en neergaande beweging (zie 9.1.10.1 hieronder).
2. Roterend: Kracht en richting van de stroming rondom een vast punt (zie 9.1.10.2
hieronder).
Voor deze curves binnen DiveNice geldt:
 Kracht van de stroming is uitgedrukt in Knots (knopen): 1 Knots = 0.51 m/s
 Richting is aangegeven in graden (°)
 Hoogwatercurve (coeficient 90) in blauw
 Dode-tij curce (coeficient 45) in rood
 Gemiddelde curve (coeficient 70) in zwart
 Uren: (-) voor en (+) na hoog water Vlissingen

4
5

2017- Op dit ogenblik enkel voor Zeeland.
2017- Slechts voor een aantal duikplaatsen in Zeeland.
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9.1.10.1 Sinuscurve.
Hier worden slechts 2 tegengestelde richtingen in rekening genomen waarbij een periode
moment met minimale stroming. Deze periode is het "duikvenster". De roterdende curve is
hier niet van toepassing want deze zou slechts 2 richtingen weergeven!
A. Uur (t): Tijd voor (-) of na (+) hoog water Vlissingen.
B. Gemiddelde stroming op moment (t)
C. Stroming op moment (t) bij dode tij
D. Stroming op moment (t) bij springtij
E. Richting van de stroming op momen (t)
Voor deze curve.
 Positieve stroming (+) geeft aan dat het getij STIJGT (flux)
 Negatieve stroming (-) geeft aan dat het getij DAALT (reflux)
9.1.10.2 Rotatiecurve.
De
roterende
curve
toont
de
hydrografische
stromings-vektor
gedurende één getijde-cyclus. De variatie
van de stroming (sterkte en richting) wordt
weergegeven in functie van de tijd en wordt
verkregen door de uiteinden van de
vectoren met elkaar te verbinden. Bij deze
curve wordt de sterkte aangegeven in
concentrische cirkels met als middelpunt
een "windroos", deze laatste geeft de
richting van de stroming weer.

Figuur 26 - Rotatiecurve

9.2 Duikcentra en vulstations.
 Kaart GoogleMaps (zie 9.1.2)
 Maak je eigen notities ("post-it") (zie
13.3).
 Adres, telefoonnummer, hyperlink
 Informatie: faciliteiten ter plaatse (zie
10)
 In de nabijheid (zie 9.1.6)
 Social networks.

Figuur 27 - Duikcentra en vulstations
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Je ziet hier informatie over het gekozen vulstation of duikcentrum. Er zijn diverse mogelijkheden om deze
informatie te bereiken:
 Het logo "duikcentrum" op het overzicht van de deelregio (zie 7.3 hierboven)
 Wat is in de nabijheid. (zie 9.1.3.1 hierboven)
 Zoekmachine "Vulstation" (zie 11.3 hieronder).
Je vindt hier volgende gegevens:
1) Zone : Een "GoogleMaps" kaartje die het duikcentrum of vulstation aangeeft. Alle functionaliteit
van "GoogleMaps" kan hier weerom worden gebruikt (zie 9.1.2).
2) Zone : Voor persoonlijke doeleinden kan je hier een "post-it" plaatsen (zie13.3 hieronder).
3) Zone : Adres, telefoon en links (de hyperlinks openen in een nieuw venster).
4) Zone : Alle faciliteiten (gekend in DiveNice) worden getoond met symbolen (zie 10.1 hieronder
nummers 42 tot 53). Meer info wordt gegeven door met de muiscursor over het symbool te
bewegen.
a. Mogelijke vullingen: 300 Bar, Nitrox32, Nitrox 36
b. Speciale services voor TEK duikers: Trimix, O2, Nx>40%, Sofnolime
c. AED unit
d. Vulautomaat
e. Verhuur van materiaal
f. Winkel
g. Toegankelijk voor mindervaliden
h. WiFi
5) Zone : Wat vind je in de nabijheid (zie 9.1.6 hierboven)
6) Zone : Social networks (Facebook, Twiter)

9.3

Restaurants
 "GoogleMaps" (zie 9.1.2)
 Persoonlijke nota's "post-it" (zie
13.3).
 Adres, telefoonnummer, hyperlink …
 In de nabijheid (zie 9.1.6)
 Specialiteiten

Figuur 28 - Restaurants

Dit venster toont je informatie over het geselecteerde restaurant. Je kan hier op verschillende manieren
geraken:
 Het logo "restaurant" in het duikgebied (zie 7.3.1 hierboven)
 Restaurant in de nabijheid (Zie 9.1.3.1 hierboven)
 Zoekrobot "restaurant" (zie 11.4 hieronder)
1) Zone : Positie van het restaurant in "GoogleMaps" met gebruik van alle functies (zie 9.1.2
hierboven).
2) Zone : Je kan persoonlijke nota's op een "post-it" plaatsen (zie 13.3 hieronder)
3) Zone : Adres, telefoonnummer en hyperlink (deze opent in een nieuw venster)
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4) Zone : Wat vind je in de nabijheid (zie 9.1.6 hierboven)
5) Zone : Geserveerde specialiteiten. V=wordt geserveerd X=niet beschikbaar.
a. internationaal, continentaal, klassiek, lokaal
b. steak, vis
c. Italiaans, Chinees
d. sandwich, frituur, pizza, hamburger

9.4

Haven
 "GoogleMaps" (zie 9.1.2)
 Persoonlijke nota's "post-it" (zie
13.3).
 Adres, telefoonnummer
 In de nabijheid (zie 9.1.6)
 Hyperlink
 Faciliteiten (zie 10)

Figuur 29 - Haven

Je vindt hier informatie over de gekozen haven. Er zijn diverse manieren om dit scherm te bereiken:
 Het logo "haven" in het duikgebied (zie 7.3.1 hierboven)
 haven in de nabijheid (Zie 9.1.3.1 hierboven)
1) Zone : Positie van het restaurant in "GoogleMaps" met gebruik van alle functies (zie 9.1.2
hierboven).
2) Zone : Je kan persoonlijke nota's op een "post-it" plaatsen (zie 13.3 hieronder)
3) Zone : Adres, telefoonnummer en havenkapitein (indien gekend)
4) Zone : Wat vind je in de nabijheid (zie 9.1.6 hierboven)
5) Zone : Hyperlink (opent in een nieuw venster)
6) Alle faciliteiten (gekend in DiveNice) worden getoond met symbolen (zie 10.1 hieronder nummers
42 tot 53). Meer info wordt gegeven door met de muiscursor over het symbool te bewegen.
a. Maximum hefvermogen van de kraan.
b. Boothelling.
c. Electro, WiFi.
d. WC, douche, sanitair.
e. Mindervzaliden.
f. Winterstalling.
g. VHF frequentie.
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9.5

Logies

Het aantal sterren is een indicatie over de
kwaliteit en de aangeboden faciliteiten van het
logement.
 "GoogleMaps" (zie 9.1.2)
 Persoonlijke nota's "post-it" (zie 13.3).
 Adres, telefoonnummer
 Technische informatie
 Hyperlink
 Faciliteiten (zie 10)
 In de nabijheid (zie 9.1.6)
 Social networks.

Figuur 30 - Logies

Dit venster toont je informatie over het geselecteerde logement. Je kan hier op verschillende manieren
geraken:
 Een van de "logies" logo's in het duikgebied (zie 7.3.1 hierboven)
o (Mini)Camping
o Hotel
o Slaapzaal
o Bungalowpark
 Restaurant in de nabijheid (Zie 9.1.3.1 hierboven)
 Zoekrobot "restaurant" (zie 11.5 hieronder)
1) Zone : Positie van het restaurant in "GoogleMaps" met gebruik van alle functies (zie 9.1.2
hierboven).
2) Zone : Je kan persoonlijke nota's op een "post-it" plaatsen (zie 13.3 hieronder)
3) Zone : Adres, telefoonnummer, fax, naam van de verantwoordelijke...
4) Zone : Technische gegevens:
Voor alle logies:
o Al dan niet "huisdieren toegelaten"
Voor de (mini)campings:
o Faciliteiten voor campers
o Aantal staanplaatsen
o Vermogen electriciteit
o Aantal sanitaire blokken (douche, toilet, wasbekken)
Voor de hotels:
o Aantal kamers
5) Zone : Hyperlink
6) Zone : Symbolen die de aangeboden faciliteiten beschrijven (zie 10.1 hieronder)
o Ligging aan het strand
o Privé parkeerplaats
o Duikcentrum ter plaatse
o Animatie en speeltuin
o Restaurant
o Zwembad, sauna
Version : 01_NL
17-03-18 20:04

www.ofiser.be/divenice

Blad 27/67

Handleiding.

o WiFi
o AED unit
7) Zone  : Wat vind je in de nabijheid (zie 9.1.6 hierboven)
8) Zone : Social networks (Facebook, Twiter).

9.6

AED

Je kan informatie vinden over AED locaties. Klik op de link om deze te openen. Je kan deze vinden op
de "googleMaps" kaart van het duikgebied (zie 7.3.1 hierboven) of door een van de "nabijheid" pulldown menu's (zie 9.1.3.1 hierboven).

9.7

Luchthaven
 Naam en IATA-code van de luchthaven.
 "GoogleMaps" (zie 9.1.2).
 Persoonlijke nota's "post-it" (zie 13.3).
 Adres, telefoon, hyperlink…
 "HUB" indicatie

V : is een HUB

X : Geen HUB

Figuur 31 - Luchthaven

Informatie over de gevraagde luchthaven. De selectie gebeurt door het aanklikken van het logo op het
duikgebied (zie 7.3 hierboven)
1) Zone : Naam en IATA code van de luchthaven. De IATA code is een wereldwijd unieke
identificatie van een luchthaven.
2) Zone : Positie van de luchthaven in "GoogleMaps" met gebruik van alle functies (zie 9.1.2
hierboven).
3) Zone : kan persoonlijke nota's op een "post-it" plaatsen (zie 13.3 hieronder)
4) Zone : Adres, telefoon en link naar de website.
5) Zone : Aanduiding of deze luchthaven staat gedefiniëerd als "HUB". Een HUB is een luchthaven
die veel verbindingen combineert en zo passagiers toelaat om snel een verbindingsvlucht te
nemen.
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10 LOGO'S IN DIVENICE
10.1 Gebruikte logo's in de diverse windows
In rode kleur: Informatie die de veiligheid betreft.
Actief: Een actief logo is aanklikbaar, klikken start een actie (openen van een pop-up of een nieuw window
bijvoorbeeld).
Passief: Niet aanklikbaar, geen actie.
Nr

Logo
PC- Mac

Logo
smart.

Scherm

Zie

Type

Beschrijving

1
2
3

-------

Regio

7.3.1

Actief

Alfa duikvlag. Duikplaats

Regio

7.3.1

Actief

Wrak: Diepte <= 20m.

Regio

7.3.1

Actief

Wrak: Diepte > 20m.

4
5
6
7
8
9

-------------

Regio

7.3.1

Actief

Restaurant

Regio

7.3.1

Actief

Logies : hotel

Regio

7.3.1

Actief

Logies : Camping, mini camping

Regio

7.3.1

Actief

Logies : Slaapzaal

Regio

7.3.1

Actief

Logies: Bungalow, vakantiehuisje

Regio

7.3.1

Actief

Haven

10
11

-----

Regio

7.3.1

Actief

Duikcentrum, vulstation

Regio

7.3.1

Actief

Plaats waar een AED unit aanwezig is

12
13
14

-------

Regio

7.3.1

Actief

Luchthaven

Regio

7.3.1

Actief

Duikcharter

Regio

7.3.1

Actief

Dashboard en reisinformatie

Duikplaats

9.1.3.1

Passief

Niveau van duiker. Cijfer van 1 (beginner) tot 4
(zeer ervaren)

15

21.1

16

Duikplaats

9.1.3.1
21.1

Actief PC-Mac
Passief smart.

Waardering van de auteurs. 1 tot 4 smileys

17

Duikplaats

9.1.3.1
21.1

Passief

Bereikbaarheid. Meer symbolen
gemakkelijker bereikbaar

18

Duikplaats

9.1.3.1
21.1

Passief

Windrichting die duiken gevaarlijk maakt

19

Duikplaats

9.1.3.1
21.1

Passief

Windkracht die duiken gevaarlijk maakt

20

Duikplaats

9.1.3.1
21.1

Passief

Beste tij om te duiken: HW : hoog water. LW :
laag water. H/L : hoog of laag water

21

Duikplaats

9.1.3.1
21.1

Actief

Kracht van de stroming (1=zwak tot 4=zeer
sterk)

betekent

22

---

Duikplaats

9.1.3.1

Passief

Drukte op de duikplaats: gemiddelde drukte
over de week.

23

---

Duikplaats

9.1.3.1

Passief

Beste periode over het jaar gezien om hier te
duiken

Version : 01_NL
17-03-18 20:04

www.ofiser.be/divenice

Blad 29/67

Handleiding.

Nr

Logo
PC- Mac

Logo
smart.

Scherm

Zie

Type

Beschrijving

Duikplaats

9.1.3.1
13.1
9.1.3

Actief

Aanduiding favoriete duikplaats

Duikplaats

9.1.3.21
3.5

Actief

Open een "pop-up" en een "googleMaps" die de
laatste kilometers tonen tot de parking van de
duikplaats

Duikplaats

9.1.3.2
13.4

Actief PC-Mac
Passief smart.

9.1.3.2
9.2
9.3
9.4
9.5
9.7
9.1.3.2
9.3

Actief

28

Duikplaats
Duikcentrum
Restaurant
Haven
Logies
Luchthaven
Duikplaats

Opent een "pop-up"-venster waarin de
opleidingen vermeld staan die hier kunnen
voltooid.
Plaats je persoonlijke commentaar

Passief

Duikplaats geschikt voor nachtduiken

29

Duikplaats

9.1.3.2
9.3

Passief

Duikplaats geschikt voor jeugdduiken.

30

Duikplaats

9.1.3.2
9.3

Passief

Duikplaats bekend voor fotografie en video.

31

Duikplaats

9.1.3.2
9.3

Passief

Toegankelijk voor mindervaliden

32

Duikplaats

9.1.3.2
9.3

Passief

NOB duiknummer of registratienummer van het
wrak (Ned-HP39 ; UK Hydro)

33

Duikplaats

9.1.3.2
9.3

Passief

Restaurant ter plaatse.

34

Duikplaats

9.1.3.2
9.3

Passief

Sanitaires ter plaatse.

35

Duikplaats

9.1.3.2
9.3

Passief

Kleedruimte ter plaatse

36

Duikplaats

9.1.3.2
9.3

Passief

Café ter plaatse

37

Duikplaats

9.1.3.2
9.3

Passief

Duikplaats geschikt voor groepsuitstappen

38

Duikplaats

9.1.3.2
9.3

Passief

Comlpressor (vulstation) ter plaatse.

39

Duikplaats

9.1.3.2
21.3

Passief

Bootje (zodiac) handig of verplicht

40

Duikplaats

9.1.3.2
9.3

Passief

Gebruik van OSB is aangewezen.

41

Duikplaats

9.1.3.2
9.3

Passief

Duikplaats in bergmeren (meer dan 400 m.
boven de zeespiegel)

24

25

---

26
27
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Nr

Logo
PC- Mac

Scherm

Zie

Type

Beschrijving

42

Duikbasis
Restaurant
Haven
Logies
Luchthaven

Passief

Defibrilatur (AED) ter plaatse

43

Duikbasis
Duikcharter

9.2
9.3
9.4
9.5
9.7
22
23
24
25
9.2
22

Passief

Vulling tot 300 Bar

44

Duikbasis
Duikcharter

9.1.3.2
9.2
22

Passief

Vulautomaat

45

Duikbasis
Duikcharter

9.2
22

Passief

Winkel

46

Duikbasis
Duikcharter

9.2
22

Passief

Verhuur van materiaal

47

Duikbasis
Duikcharter

9.2
22

Passief

Nitrox 32 (Nx32) vullingen

48

Duikbasis
Duikcharter

9.2
22

Passief

Nitrox 36 (Nx36) vullingen

49

Duikbasis
Duikcharter

9.2

Passief

Zuurstof voorziening

50

Duikbasis
Duikcharter

9.2
22

Passief

Beschikt over grondstoffen voor gesloten
systemen (Sofnolime…)

51

Duikbasis
Duikcharter

9.2
22

Passief

TEK duikcentrum. Trimix (Tx), Nitrox (Nx)>40%

52

Duikbasis
Duikcharter
Restaurant
Haven
Logies

9.2
9.3
9.4
9.5
22
23
24
25

Passief

Toegankelijk voor mindervaliden

53

Duikbasis
Duikcharter
Restaurant
Haven
Logies
Luchthaven

9.2
9.3
9.4
9.5
9.7
22
23
24

Passief

Gratis WIFI beschikbaar
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Nr

Logo
PC- Mac

Scherm

Zie

Type

Beschrijving

54

Logies

25
9.5
23

Passief

Camping, mini-camping

55

Logies

9.5
23

Passief

Hotel

56

Logies

9.5
23

Passief

Stacaravans, bungalowpark...

57

Logies

9.5
23

Passief

Slaapzaal

58

Logies

9.5
23

Passief

Duikcentrum ter plaatse

59

Logies

9.5
23

Passief

Zwembad ter plaatse

60

Logies

9.5
23

Passief

Beveiligde parkeerplaatsen

61

Logies

9.5
23

Passief

Sauna (SPA) ter plaatse

62

Logies

9.5
23

Passief

Speeltuin ter plaatse

63

Logies

9.5
23

Passief

Restaurant, cafétéria ter plaatse

64

Logies

9.5
23

Passief

Animaties (volwassenen)

65

Logies

9.5
23

Passief

Gelegen aan het strand

66

Logies

9.5
23

Passief

Enkel voor de (mini)campings
Eigen aftappunt voor water

67

Logies

9.5
23

Passief

Enkel voor de (mini)campings
Facililiteiten voor campers

68

Haven

9.4
25

Passief

Boothelling

69

Haven

9.4
25

Passief

Aansluiting electriciteit

70

Haven

9.4
25

Passief

Botenkraan (het maximale hefvermogen wordt
aangegeven).

71

Haven

9.4
25

Passief

Sanitaire installaties en douches ter plaatse

72

Haven

9.4
25

Passief

Winterstalling
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Nr

73

Logo
PC- Mac

---

74

Logo
smart.

Scherm

Zie

Type

Beschrijving

Zoekrobot

20

Actief

Versie "smartphone": start de zoekrobot voor
een duikplaats

Zoekrobot
- -

20

Actief

Versie "smartphone": start de zoekrobot voor
een duikbasis of vulstation

75

---

Zoekrobot e

20

Actief

Versie "smartphone": start de zoekrobot voor
logies

76

---

Zoekrobot

20

Actief

Versie "smartphone": start de zoekrobot voor
restaurants.

77

---

Zoekrobot

20

Actief

Versie "smartphone": start de zoekrobot voor
havens.

78

---

Duikplaats,
Medische
urgentie,
Duikbasis,
Restaurant,
Logies, Haven

21
21.4
22
23
24
25

Actief

Versie "smartphone": start de zoekrobot voor.
open een "GoogleMaps" venster

79

---

Duikplaats

21

Actief

Versie "smartphone": toont de meest
belangrijke gegevens over de duikplaats
waaronder de veiligheidsvoorschriften.

80

---

Duikplaats

21

Actief

Versie "smartphone": geschiktbeid van de
duikplaats.

81

---

Duikplaats

21

Actief

Versie "smartphone": hulpverlening.

82

---

Duikplaats

21

Actief

Versie "smartphone": Diverse teksten over de
duikplaats.

83

---

Duikplaats

21

Actief

Versie "smartphone": open het venster "fauna
en flora".

84

---

Duikplaats

21

Actief

Versie "smartphone": toont de beschikbare
grafieken.

85

---

Duikplaats

21

Actief

Versie
"smartphone":
duikroutes

Actief

Duik toevoegen op deze plaats in je logboek

86
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10.2 Symbolen en kleuren gebruikt op de duikroutes.
Symboles
Restaurant

Wrak

Duikbasis, vulstation

Levensgevaar

Fietspad

Boeien

Parking

Noordboei

Café, bar, cafetaria

Zuidboei

Toilet

Oostboei

Opletten voor specifieke risico's

Westboei

Topografie
Bewoond gebied

Open terein

Steenslag

Rotsen

Parking

Strand

Groene zone

Vooroever

Dijk

Water (kleur in functie van diepte)

Gebouw

Verboden duikgebied

Routes, wegen en duikroutes
Weg: oranje=rechts rijden, blauw=links
rijden
Zandpad:
oranje=rechts
rijden,
blauw=links rijden
Zone voor mosselcultuur

Duikroute
PMT traject
Natuurgebied

Deze symbolen en gebruikte topografie zijn identiek voor DiveNice PC&Mac en voor Smartphone.
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11 ZOEKROBOTS.
DiveNice beschikt over diverse zoekmogelijkheden die toelaten om een geschikte duikplaats, logement,
restaurant of duikbasis te vinden.
Let wel bij het gebruik. Wanneer u te veel of te strenge eisen stelt kan het zijn dat er niets kan gevonden
worden.

11.1 Duikplaats
 Regio. (Menu met meerdere selecties)
N.B. Wanneer je de registratienummer van een
duikplaats (wrak kent), maar niet welke duikregio,
selecteer dan de ganse tabel (Crtl+A).

 Registratienummer, favorieten of (deel van
de) naam.
N.B. Om conflicten te vermijden best niet gebruiken
in combinatie met  en alle regio's aanvinken in


 Zoek op basis van fysische kenmerken
(getij, diepte)
 Zoek op basis van niveau en type duiker.
 Zoek op basis van de omgeving en
bijzondere
mogelijkheden.
(Menu
met
meerdere selecties)
N.B. Gebruik slechts de strikt noodzakelijke zoekvelden om conflicten te vermijden.

Resultaat. Klik om de gewenste duikplaats te
bekijken.
(Gebruik de 'Ctrl' toets voor de selecties met
meerdere keuzes)

Figuur 32 - Zoekrobot duikplaats

Deze zoekrobot zoekt de duikplaats die best past binnen uw wensen en mogelijkheden.
1. Zone : Zoek binnen één of meerdere duikregio's. Minimaal één regio moet aangevinkt zijn.
Standaard is dit de duikregio die u het laatst bezocht, of diegene vermeld in uw profiel. Selecteer
meerdere regio's door 'Ctrl' ingedrukt te houden.
2. Zone : Zoek een duikplaats op basis van registratienummer of binnen uw favorieten. Vermijd
conflicten en gebruik de selectie "alle regio's" in zone .
A. Zoek een duikplaats op basis van registratienummer:
1. Kies het organisme (NED-HP39, NOB, UK Hydro).
2. Kies het registratienummer.
B. Zoek binnen uw favorieten. Deze mogelijkheid wordt enkel getoond wanneer u minimaal
één duikplaats in uw favorieten heeft. (zie 9.1.3.1 hierboven en 13.1 hieronder).
C. Zoek op (een deel) van de naam. De zoekrobot zoekt doorheen ALLE namen en denk
erom dat een duikplaats mogelijk meerdere namen kan hebben.
3. Zone : Zoek op basis van fysische kenmerken zoals getij en diepte.
D. Zoek op basis van diepte. 4 mogelijkheden:
1. (--): Duikplaats niet onderhevig aan getij
2. (Alle getij): Duikplaats waar kan gedoken worden bij hoog en bij laag water
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3. (HW): Duikplaats waar kan gedoken worden bij hoog water
4. (LW): Duikplaats waar kan gedoken worden bij laag water.
E. Zoek op basis van maximum en minimum diepte zoals beschreven in de duikplaats.
4. Zone : Zoek op basis van type en niveau van de duikers (bij voorbeeld enkel wrakduiken, of
enkel kantduiken), of de maximale wandelafstand tussen parking en duikplaats.
F. Niveau van de duiker. Dit niveau geeft zeker niet het aantal "sterren" weer van bepaalse
duikorganisaties, zie 26 hieronder. De zoekrobot laat volgende zoekmogelijkheden toe:
1. "Enkel dit niveau": Enkel de duiken met dit niveau worden getoond.
2. "Als maximum": De duiken worden getoond van dit niveau of lager.
3. "Als minimum": De duiken worden getoond van dit niveau of hoger.
G. Maximale afstand die u wenst te wandelen tussen duikplaats en parking. Deze selectie
heeft enkel zin voor duiken van de kant.
H. Zoekmogelijkheid wrakduiken biedt 2 mogelijkheden:
1. Bereikbaar van de kant
2. Enkel bereikbaar per boot.
5. Zone : Zoek via de omgeving en de bijzondere duikmogelijkheden. Keuzemenu met meerdere
mogelijkheden:
i. Speciale duiken: nachtduiken, opleidingsplaatsen, bergmeren, jeugdduiken,
mindervaliden, foto/video...
ii. Omgeving: compressor ter plaatse, betalende duikplaats, cafe, restaurant, toilet,
kleedruimte...
iii. Materiaaleisen: Boot noodzakelijk, OSB noodzakelijk...
6. Zone : Lijst met de duikplaatsen naar uw keuze. Kies en selecteer om de duik te bekijken (zie
9.1 hierboven).
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11.2 Regio's.
 Kies continent van vertrek. (Europa – USA)
 Kies budget. (meerdere mogelijkheden)
 Milieu.
 Type duiken. (meerdere mogelijkheden)
 Resultaat. Klik om te kiezen

Figuur 33 - Zoekrobot regio's

Met deze zoekrobot kan je je reisdoel voor de duikvakantie mede bepalen met enkele technische en
economische criteria. Met "dashboard" en reisinformatie" kan je de keuze verfijnen.
1. Zone : "Bij vertrek uit". Kies als vertrek-continent tussen Europa en USA. Deze keuze moet
gemaakt worden om de prijs van de vlucht in te schatten.
2. Zone : "Budget". Kies één of meerdere opties. De keuze houdt rekening met:
a. Continent van vertrek
b. Transportmogelijkheden naar de regio
c. Levenskost en logistiek ter plaatse
d. Kantduiken (goedkoper) of meest wrakduiken (duurder)
3. Zone : "Soort water" Kies een van volgende mogelijkheden:
a. Tropisch zeewater: de temperatuur daalt zelden onder de 20°C
b. Gemiddeld zeewater: de temperatuur daalt zelden onder de 14°C
c. Koud zeewater: de temperatuur is vaak onder de 14°C en kan dalen tot 4°C
d. Zoet water: Steengroeves, zandputten, meren...
4. Zone : Soort duiken. Kies één of meerdere van volgende mogelijkheden:
a. "Wrakken": Voor de regio's met een grote keuze van wrakduiken.
b. "Kantduiken: Voor de regio's met een grote keuze aan kantduiken.
c. "Fauna interessante soorten": voor de regio's waar je de "grote dieren" (haaien, manta's,
roggen, walvissen) aantreft.
d. "Fauna macrofotografie": voor regio's die gereputeerd zijn voor de macro-fotografie.
5. Zone : Resultaat. Klik op een van de aangeboden duikgebieden voor meer info (zie 7.3
hierboven).
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11.3 Duikbasis
Met deze zoekrobot vindt u de duikcentra of
vulstations.

 Keuze van de regio. (meerdere selecties mogelijk)
 Aangeboden diensten. (meerdere selecties mogelijk)
 Selecteer (klik) de gewenste duikbasis voor de detailinformatie.
(Gebruik de toets "Crtl" om meerdere selecties aan te vinken)

1.
Zone : Zoek binnen één of meerdere
duikregio's. Minimaal één regio moet aangevinkt zijn.
Standaard is dit de duikregio die u het laatst bezocht,
of diegene vermeld in uw profiel. Selecteer meerdere
regio's door 'Ctrl' ingedrukt te houden.
2.
Zone : Aangeboden diensten: keis uit
volgende mogelijkheden:
a.
vulautomaat
b.
Duikshop
c.
Verhuur van duikmateriaal
d.
Nx32, Nx 36 ;
e.
TEK-faciliteiten : Tx, O2, Nx>40%,
f. Sofnolime.
3.
Zone : Klik het gewenste duikcentrum aan
voor de detail-informatie (zie 9.2 hierboven)
4.

Figuur 34 - Zoekrobot duikbasis

11.4

Restaurant

 Keuze van de regio. (meerdere selecties mogelijk)
 Type keuken (meerdere selecties mogelijk)
 Geef (een deel van) de naam.
 Selecteer uit de filter: klik voor detail-informatie
(Gebruik de toets "Crtl" om meerdere selecties aan te vinken)

Figuur 35 - Zoekrobot restaurants
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U vindt hier een restaurant, hoofdzakelijk op basis van
de keuken
1.
Zone : Zoek binnen één of meerdere
duikregio's. Minimaal één regio moet aangevinkt zijn.
Standaard is dit de duikregio die u het laatst bezocht,
of diegene vermeld in uw profiel. Selecteer meerdere
regio's door 'Ctrl' ingedrukt te houden.
2.
Zone  : Kies één of meerdere keuken-types:
a.
Internationaal, continentaal, lokaal, klassiek
b.
Steak, vis
c.
Italiaans, Chinees
d.
Sandwich, pizza, frituur, hamburger.
3.
Zone : Geef (een deel van) de naam in.
4.
Kies uit de getoonde restaurants, klik en de
detail-informatie wordt getoond (zie 9.3 hierboven)
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11.5 Logies.
Zoek je logeerplek: (mini)camping, hotel,
 Keuze van de regio. (meerdere selecties mogelijk)
 Soort. (meerdere selecties mogelijk)
 Geeft (een deel van) de naam
 Huisdieren toegelaten.
 Faciliteiten (meerdere selecties mogelijk)
 Selectie: klik voor de detail-informatie
(Gebruik de toets "Crtl" om meerdere selecties aan te vinken)

slaapzaal, bungalowpark... met de gekozen faciliteiten.
Sommige van deze faciliteiten worden enkel voor
bepaalde logies gevraagd (aantal staanplaatsen is
onzin voor een slaapzaal).

Figuur 36 - Zoekrobot logies

1. Zone : Zoek binnen één of meerdere duikregio's. Minimaal één regio moet aangevinkt zijn.
Standaard is dit de duikregio die u het laatst bezocht, of diegene vermeld in uw profiel. Selecteer
meerdere regio's door 'Ctrl' ingedrukt te houden.
2. Zone : Type:
a. Camping
b. Mini-camping
c. Bungalow, vakantiehuisje, stacaravan
d. Slaapzaal.
3. Zone : Geef (een deel van) de naam in.
4. Zone  : Huisdieren toegestaan :
a. "Geen huisdieren": De eigenaars verbieden de aanwezigheid van huisdieren
b. "Huisdieren toegestaan": We spreken hier over HUISdieren (honden vogels, vissen en
katten, niet over de "nieuwe" huisdieren zoals slangen en andere reptielen.
c. "Geen gegevens gekend": De auteurs hebben geen gegevens over de al dan niet
toegelaten huisdieren
5. Zone : Aangeboden faciliteiten (keuze kan variëren naargelang type(s) logies die zijn aangevinkt:
a. Faciliteiten voor campers (enkel voor minicampings of campings)
b. Privé water (enkel voor minicampings of campings)
c. Ligging aan het strand
d. Sauna, zwembad
e. Restaurant
f. Private parking
g. Speeltuin, animatie, WiFi
6. Door te klikken op de gekozen logeerplek krijg je de detail-informatie (zie 9.5 hierboven).

Version : 01_NL
17-03-18 20:04

www.ofiser.be/divenice

Blad 39/67

Handleiding.

12 REGIO'S EN DUIKGEBIEDEN
Met deze funktie kan je snel van regio en duikgebied wisselen vanaf de
hoofding (zie 7.1.1 hierboven). Het volstaat de regio of het duikgebied
aan te klikken voor de gewenste informatie.

Figuur 37 - Regio's en duikgebieden

13 POP-UP'S EN SPECIALE FUNCTIES
13.1 Plaats een duikplaats in uw favorieten
Door op de duikplaats (zie 9.1.4 hierboven) op het logo
logo wordt dan

. Omgekeerd, door op

te klikken plaats je deze in je favorieten. Het

te klikken verwijder je de duikplaats uit je favorieten.

13.2 Uw persoonlike waardering.
DiveNice laat de gebruikers toe om een eigen
waarderingscijfer te geven voor duikplaatsen. Deze
waarderingen kunnen de auteurs aanleiding geven om hun
waarderingscijfers aan te passen. De opgegeven
commentaren zijn voor alle gebruikers in DiveNice zichtbaar.
A) open deze popup door op het logo
te klikken (zie 10 hierboven en
9.1.3.1 hierboven)
B) vervolledig.
 Geef uw waarderingscijfer door op de (+) en/of (-) te klikken
 Geef een commentaar (facultatief)
 Klik op (V) om te verzenden

Figuur 38 - Persoonlijke waardering

13.3 Persoonlijke "post-it" commentaar.
Je eigen commentaar of geheugensteuntje plaatsen? Je doet dit net als met een "post-it" in een boek.
Deze commentaren zijn persoonlijk en enkel voor uzelf zichtbaar. Verplaats de "post-it" door deze te
verslepen (click & drag). Dubbelklik op een post-it om deze te wijzigen of te verwijderen. Je kan op
volgende schermen commentaren kleven:
 duikplaats (zie 9.1 hierboven)
 Duikbasis (zie 9.2 hierboven)
 Restaurant (zie 9.3 hierboven)
 Haven (zie 9.4 hierboven)
 Logies (zie 9.5 hierboven)
 Luchthaven (zie 9.7 hierboven)
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A) Open de dialoog door op het logo
te klikken (zie 10.1 hierboven)
B) Vervolledig
 Hoofding van de Post-it.
 Kleur van de Post-it.
 Tekstveld: vrije tekst. Indien deze leeg is wordt de post-it niet aangemaakt (of
verwijderd)
 Valideer
 Post-it verwijderen

Figuur 39 - Post-it

13.4 Duikcursussen op een duikplaats.
Door een klik op het logo
(zie 10.1 hierboven) op het scherm van de
duikplaats (zie 9.1.3.2 hierboven) verschijnt een pop-up die weergeeft welk
soort cursussen kunnen worden gegeven hier.

Figuur 40 - Duik-cursussen

13.5 Film met de laatste kilometers naar de duikplaats.
Klik op het logo
(zie 10.1 hierboven) op het scherm
"Duikplaats" (zie 9.1.3.2 hierboven), het popup-scherm
toont u:
1. Een kaartje "GoogleMaps" waarop de weg staat
aangeduid. Je kan in- en uitzoomen met het wieltje van
de muis en "Crtl" ingedrukt te houden
2. Een dashcam video van de laatste kilometer(s).
Sommige filmpjes worden versneld weergegeven.
Onderaan verschijnt ook de datum waarop deze werd
aangemaakt. Volgende commando's zijn beschikbaar:
a.
"Play/Pause": Starten of Pause.
b.
"Rew": terugspoelen.
c.
"FFwd": verderspoelen.

Figuur 41 - Laatste kilometers
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13.6 Tijboekje
DiveNice beschikt over een ingebouwd tijboekje met berekening
van het beste moment om te duiken in functie van het getij. Deze
berekening gebeurt niet alleen op basis van de astronomische
getijdeberekening (zie apendix 27 hieronder).
Procedure
 Tik de datum in (zie 9.1.4 hierboven)
 Resultaat van de berekening
.
Figuur 42 - Tijboekje

Opgelet :
 Wanneer voor HW of voor LW geen berekening gebeurt is dit tij af te raden op deze duikplaats
 Wanneer uun tijd als negatief wordt aangegeven, betekent dit dat het berekende uur de dag
voordien was, kort voor middernacht.
 De tijd wordt aangegeven als (hh:mm).
 Niv = afwijking van de zeespiegel in vergelijking met het referentiepunt (NAP voor Zeeland).

13.7 Plaats een link naar een foto-album
DiveNice gebruikers kunnen hun persoonlijke hyperlinks toevoegen aan een duikplaats (zie 9.1.8
hierboven). Natuurlijk is een basis-eis van DiveNice dat deze link direct belang heeft bij de aangegeven
duikplaats. Wanneer u als gebruiker ongepaste links toevoegt heeft de auteur het recht om deze links
zonder enige waarschuwing te verwijderen. Diegene die de link plaatst draagt de volledige
verantwoordelijkheid hierover. Auteurs en webbeheerders van DiveNice wijzen hiervoor alle
verantwoordelijkeid af.
A) Klik op "persoonlijke link toevoegen" (zie 9.1.8 hierboven) .

B) Invullen
 De link van uw album.
 Beschrijving in de verschillende talen.
 Verzenden: V=bevestigen ; X= annulatie

Figuur 43 - Persoonlijke links

13.8 Persoonlijke foto's
13.8.1 Algemeen
Elke DiveNice gebruiker kan persoonlijke foto's (of video's) toevoegen aan de "fauna en flora" pagina.
Er wordt wel gevraagd om enkel de eigen foto's te uploaden die deze soort toont.
A) Klik op de link "plaats persoonlijke foto's" op het scherm "Fauna en
Flora" (zie 9.1.8.1 hierboven)

B) Vul in
 Beschrijving, indien mogelijk in de verschillende talen
 JPG of MP4 bestand.
 Upload in DiveNice.
Figuur 44 - Plaats persoonlijke foto's
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13.8.2 Voorwaarden.
1. DiveNice staat toe dat gebruikers eigen foto's uploaden.
2. DiveNice wijst bij voorbaat alle verantwoordelijkheid af voor deze foto's, zowel voor de
auteursrechten als de inhoud.
3. Bij ongepaste foto's heeft DiveNice het recht om deze zonder enige waarschuwing te
verwijderen.
4. Indien een gebruiker herhaaldelijk ongepaste foto's plaatst, zal deze door de webbeheerder
hierover verwittigd worden (per E-mail)
5. Indien er na deze verwittiging nog steeds ongepaste foto's verschijnen zal de account van deze
gebruiker per onmiddellijk worden afgesloten zonder verwittiging en zonder recht op
terugbetaling van abonementsgelden.
6. Door foto's te plaatsen geeft de gebruiker DiveNice het recht om deze foto's op de site te
gebruiken (voor publiciteit van de site). Hiervoor worden geen auteursrechten betaald.

14 DASHBOARD EN REISINFORMATIE
Met deze informatie is het mogelijk om met DiveNice een thematische reis, inclusief vluchten, te plannen.
1. Het "Dashboard" wordt geopend met een klik op het
logo op het scherm van de regio's (in
grafische mode zie 7.3.1 hierboven en in menu mode zie 8.2 hierboven
2. Met de pijltjestoetsen () of de symbolen bovenaan kan je wisselen tussen dashboard en
reisinformatie.

14.1 Dashboard.
 Wisselen naar "reisinformatie"
 Waardering.
a. Globaal van 1 tot 5
b. Kwaliteit van de logeerplaatsen van 1 tot 5
c. Kwaliteit van de restaurants van 1 tot 5
d. Levenskost. Indikatie van 5 (goedkoop) tot 1 (zeer duur)
 Soort water: zeewater, tropisch, gemiddeld, koud, zoet.
 Waardering van de duiken.
a. Globaal van 1 tot 5
b. Voor de kantduiken van 1 tot 5
c. Voor de wrakduiken van 1 tot 5
d. Logistieke omkadering van 1 tot 5
e. Prijs voor het duiken. Indikatie van 5 (goedkoop) tot 1
(zeer duur)
 Bijzondere kantduik.
 Bijzondere wrakduik.
 Waardering van fauna en flora.
a. Globaal van 1 tot 5
b. Voor de grote diersoorten van 1 tot 5
c. Voor macrofotografie van 1 tot 5

Figuur 45 - Dashboard

Het "Dashboard" geeft een waardering voor de regio met de eventuele bijzondere kant- of wrakduik. Indien
u op de naam van deze duik klikt komt alle detail-infromatie hiervan op scherm.
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De waardering is gegroepeerd in 3 thema's: de regio, de duiken en het onderwaterleven.
1. Zone : Met deze knop wisselt u het scherm naar "reisinformatie". U krijgt hetzelfde resultaat met
de pijltjestoetsen ().
2. Zone : waardering van de Regio
a. Globaal: van 1(beneden gemiddeld) tot 5 (uitzonderlijk). Deze waardering wordt beinvloed
door de diversiteit aan activiteiten, buiten de duiksport, in deze regio: sportief, cultuur,
gastronomie...
b. Logies: van 1(beneden gemiddeld) tot 5 (uitzonderlijk). Deze waardering werd beinvloed
door de kwaliteit het aantal en de diversiteit van de logies (Campings, mini-campings,
hotels, slaapzalen, B&B…) in de Regio.
c. Restaurants: van 1(beneden gemiddeld) tot 5 (uitzonderlijk). Deze waardering is beinvloed
door het aantal en de diversiteit van de restaurants
d. Levenskost: tussen 5 (goedkoop) en 1 (zeer duur), in vergelijking met de levenskosten in
Europa en Noord-Amerika.
3. Zone : Water: zeewater, tropisch, gemiddeld, koud, zoet.
4. Zone : Waardering ivm de duiksport.
a. Globaal: van 1(beneden gemiddeld) tot 5 (uitzonderlijk), gebaseerd op de diversiteit van de
duiken.
b. Kantduiken, van 1(beneden gemiddeld) tot 5 (uitzonderlijk), gebaseerd op toegankelijkheid,
bereikbaarheid van de duikplaatsen.
c. Wrakduiken, van 1(beneden gemiddeld) tot 5 (uitzonderlijk), gebaseerd op het aantal, de
bereikbaarheid en de grootte van de wrakken
d. Logistiek, van 1(beneden gemiddeld) tot 5 (uitzonderlijk), gebaseerd op
i. het aantal duikbasissen
ii. de geboden faciliteiten (Nitrox, Trimix, vulautomaten, TEK...)
iii. kwaliteit en faciliteiten van duikcharters
iv. onthaal en professionaliteit
v. wetten en dekreten, locale reglementen...
e. Kostprijs tussen 5 (goedkoop) en 1(duur). Meestal zijn kantduiken goedkoper dan
wrakduiken.
5. Zone : Een link naar een bijzondere kantduik in de regio. Klik om onmiddellijk de informatie over
deze duikplaats te zien (zie 9.1 hierboven).
6. Zone : Een link naar een bijzondere wrakduik in de regio. Klik om onmiddellijk de informatie over
deze wrakduik te zien (zie 9.1 hierboven
7. Zone : Onderwaterleven
a. Globaal: van 1(beneden gemiddeld) tot 5 (uitzonderlijk), gebaseerd op diversiteit en
concentratie van onderwaterleven.
b. Voor de grote diersoorten (haaien, roggen, manta's...) van 0 (geen) tot 5 (uitzonderlijk)
c. Voor de kleine diersoorten (salkken, garnalen...) van 0 (geen) tot 5 (uitzonderlijk).
Globaal: hoe meer sterren, hoe beter!
Opmerkingen:
1. Een waardering is altijd een subjectief gegeven, afhankelijk van de auteur. Daarom kunnen de
gebruikers (per duikplaats) hun waardering weergeven (zie 13.2 hierboven). Hiermee zal rekening
worden gehouden bij toekomstige aanpassingen.
2. Voor de kostprijzen: hoge waardering betekent kleine prijzen en omgekeerd.
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14.2 Reisinformatie.
 Wissel naar "Dashboard".
 Beste maanden om hier te duiken: van 1 tot 5.
 Inschatting budget van 1 (goedkoop) tot 5 (zeer duur).
1. Bij vertrek vanuit de EU.
2. Bij vertrek vanuit de USA.
 Lokale luchthavens, IATA code, al dan niet HUB)
 Dichtsbijzijnde HUB IATA, plaats, afstand
 Luchtvaart allianties die deze regio bedienen
 Transportmogelijkheden in de regio.
 Waarschuwingen aan de reizigers
 ESTA verplichting V=ja X= neen
 Opmerkingen
 Hyperlinks

De
getoonde
informatie
is
eigenlijk
een
reisorganisator. Deze gegevens laten toe om voor een
gegeven regio de beste periode te zoeken voor een
duikreis, de luchtvaartallianties, verplaatsingen en
administratieve verplichtingen.

Figuur 46 - Reisinformatie

1. Zone : knop om te wisselen naar het "dashboard". U krijgt hetzelfde resultaat met de
pijltjestoetsen ().
2. Zone : Indikatie over de beste duikperiode. Deze grafiek houdt rekening met
meteorologische gegevens (trpoische stormen) en de lokale temperatuur van water en lucht.
3. Zone : Relatief idee van noodzakelijk budget. Deze waardering houdt rekening met de
luchtvaartkosten, logies en levenskost ter plaatse. Twee waardering worden gegeven:
a. Vertrek vanuit de UE
b. Vertrek vanuit de USA (of Canada)
4. Zone : Voornaamste lokale luchthavens:
i. Naam.
ii. IATA code.
iii. Stad.
iv. HUB6 of niet.
5. Zone : meest nabije HUB's:
i. Naam.
ii. IATA code.
iii. Stad.
iv. Gemiddelde afstand tussen HUB en lokale luchthaven.
6. Zone : Hyperlink naar de sites van vliegallianties die de regio bedienen.
7. Zone : Lokale transportmogelijkheden: bus, 4x4, minibus, huurwagen…

6

HUB : plate-forme de correspondance aéroportuaire c’est un aéroport qui permet aux passagers de changer rapidement et facilement de vol
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8. Zone : Raadgeving aan de reizigers. Er werd gekozen voor de site van Canada omdat deze
zeer volledig is en bovendien tweetalig (frans/engels).
9. Zone : ESTA (Electronic System for Travel Authorization) verplichting. Deze toelating is
nodig voor alle passagiers die over Amerikaans grondgebied vliegen. Dit is niet alleen een
eindbestemming in de USA, maar ook de geassocieerde staten.
i. V=ESTA verplicht
ii. X=ESTA niet verplicht
10. Zone  : Diverse opmerkingen over internationaal rijbewijs, visa...
11. Zone : Hyperlinks allerhande

15 DIVENICE MAILING SYSTEEM
15.1 Inleiding
Wanneer je in je profiel (zie 5 hierboven) aangemerkt hebt dat je verkiest gebruik te maken van het interne
DiveNice E-mail systeem is dit hoofdstuk van toepassing. Zo niet kan je (niet bij demo versies) deze optie
zelf aanzetten.
Het aan- en uitzetten van deze optie verwijdert de inkomende en uitgaande mails niet. Deze blijven
bewaard in de database, tenzij wanneer de beheerder deze
verwijdert wegens te oud. De mails die verwijderd wordt door
gebruikers zijn niet langer zichtbaar, maar blijven wel bewaard.
Wanneer je de optie voor DiveNice mail optie wil uitzetten, en je
wenst dat al je mails verwijderd worden, vraag dat dan aan de
Figuur 47 - DiveNice Mail
beheerder (zend een mail naar “Chris” via dit email-systeem).
Rechts bovenaan () elk DiveNice scherm zie je de link om naar je E-mail systeem te gaan (ofwel de
aanduiding over ongelezen berichten, ofwel "DiveNice Mail"). Zo merk je onmiddellijk wanneer je nieuwe
ongelezen emails in je DiveNice inbox hebt. Door het klikken op deze link open je de INBOX van DiveNice
Mail, dit gebeurt in een nieuw venster.
In principe is er geen controle over de mails die met dit systeem worden verzonden. Enkel bij klachten is
het mogelijk dat de beheerder verzonden berichten naleest en controleert. In dat geval kan, wanneer
grenzen van beleefdheid overschreden worden, of bij illegale inhoud, het betreffende bericht worden
verwijderd. In dat geval wordt de verzender van het bericht hiervan verwittigd. Herhaalde ongewenste
berichten zullen verwijdering van de gebruiker tot gevolg hebben (zonder terugbetaling van contributie).

15.2 INBOX

Figuur 48 - Inbox
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In de INBOX verschijnt een lijst van al je
berichten in je inbox. Een bericht blijft zichtbaar
in je inbox tot je het zelf verwijderd. Verzender,
onderwerp, en moment van verzending van alle
berichten worden getoond. De berichten die nog
niet gelezen werden staan in vet vermeld. Je kan
wisselen tussen INBOX en OUTBOX door de
respectievelijke knop te klikken (op het scherm
INBOX staat de knop "Naar UITGAANDE mail)
en omgekeerd.
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15.2.1 Lees een bericht
Door op het onderwerp of de afzender van een
bericht te klikken wordt dit bericht geopend en zie je
de volledige tekst. De datum en tijd waarop je het
bericht gelezen hebt (GMT) verschijnt in de inbox. Je
kan zowel gelezen als ongelezen berichten openen.

Figuur 49 - Bericht lezen

15.2.2 Beantwoord een bericht
Wanneer je een bericht leest (zie 15.2.1 hierboven) kan je met de knop “Beantwoord” het bericht
beantwoorden. Het volledige bericht wordt gekopieerd naar je outbox, en je kan dit bericht bewerken, net
zoals je een volledig nieuw bericht zou tikken (zie 15.3.2 hieronder).

15.3 OUTBOX
15.3.1 Overzicht
Je opent de mailbox door op de knop "Naar
UITGAANDE mail" te klikken in de INBOX.
Mails die nog niet gelezen zijn door de
ontvanger verschijnen in vet. Indien de mail
gelezen is staat de datum en tijd waarop de
ontvanger de mail de eerste maal heeft
gelezen vermeld (GMT). Net zoals in de
Figuur 50 - Outbox
INBOX kan je het bericht openen door erop
de klikken.
Je kan wisselen tussen OUTBOX en INBOX door de knop "Naar INKOMEND mail" () te klikken.
Klik op de knop "Nieuwe Mail" ()om een nieuwe mail te beginnen (zie 15.3.2 hieronder)
15.3.2 Nieuw bericht
Je kan een nieuw bericht schrijven als antwoord
op een inkomend bericht (zie 15.2.2 hierboven)
of gewoon vertrekkend vanuit een blanko bericht.
1. Dit is een pull-down menu met mogelijke
bestemmelingen. je ziet hier ALLE
DiveNice gebruikers die DiveNice Mail
geactiveerd hebben in hun profiel.
2. Onderwerp van de mail dat zal
verschijnen in de inbox van de
geadresseerde
3. Opmaak: je kan (delen van) tekst vet
zetten, schuin, onderlijnd.... en andere
opmaak, net zoals in een tekstverwerker.
4. Dit is een volledig vrije zone waar je zelf je Figuur 51 - Nieuw bericht
boodschap kwijt kan. Standaard is deze
opgevuld met de ondertekening die je standaard opgaf in je profiel (zie 5 hierboven). Wanneer je
een bericht beantwoordt voeg je standaard de tekst (en je handtekening) in BOVEN de originele
tekst.
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15.4 Berichten verwijderen
Zowel op INBOX als OUTBOX
staan vakjes gemarkeerd in de
kolom "DEL" (). Door op
deze vakjes te klikken
verwijder je een bericht uit je
mailbox. Indien je per ongeluk
een bericht hebt verwijderd
dat je toch nog wenst te
behouden, stuur dan een
DiveNice Mail naar "Chris" met
zo veel mogelijk gegevens
Figuur 52 - Verwijder
over de mail die je wil
recupereren. De beichten zijn immers niet verwijderd, maar blijven een tijdje behouden.

15.5 Chat
15.5.1 Inleiding
De DiveNice gebruikers die “Mail” activeerden hebben ook de mogelijkheid om te chatten. De chat is altijd
met ALLE andere DiveNice gebruikers (die de functie “Mail” aktiveerden). Op dit ogenblik is er nog geen
systeem dat waarschuw voor nieuwe berichten of voor persoonlijke chats. Dit is een mogelijk toekomstigen
uitbreiding. Elk bericht is beperkt in lengte
(255 tekens). Er zijn twee mogelijkheden om
te chatten: ofwel met een pop-up venster
onderaan elk scherm, ofwel full-screen
vanuit het mail systeem. Beide chats tonen
dezelfde berichten (het is dezelfde chat
maar op een andere manier getoond.
15.5.2
Open en sluiten van de
chatbox (pop-up)
Door te klikken op “Toon Cchatvenster” ()
wordt de chatbox geopend en wijzigt deze
tekst in “Verberg chatvenster”, en klikken op
deze tekst heeft als resultaat wat de tekst
zegt: het venster wordt gesloten. Deze tekst
staat vermeld onderaan ELK venster van
DiveNice. In het chatvenster zie je alle
Figuur 53 - Pop-up chatbox
berichten, ()het meest recente bovenaan.
Je kan naar beneden scrollen (en terug naar
boven) met de “scroll bars” (). Je kan zelf een bericht toevoegen (), gebruik shift+enter om een nieuwe
lijn te starten in één bericht.
15.5.3 Chatbox in full-screen
Vanuit de mailbox (in- en uitbox) kan je het chatvenster openen in full-screen. Deze chat heeft dezelfde,
maar grotere indeling dan de pop-up versie. De full-screen chatbox kan enkel gesloten worden door het
venster te sluiten of door gebruik te maken van de hoofdingbalk (zie 7.1 hierboven)
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16 PERSOONLIJK LOGBOEK
16.1 Inleiding
Wanneer je in je profiel (zie 5 hierboven) aangemerkt
hebt dat je verkiest gebruik te maken van het DiveNice
duik-logboek is dit hoofdstuk van toepassing. Zo niet
kan je (niet bij demo versies) deze optie zelf aanzetten.
Je kan je logboek bekijken door de link bovenaan links
op je scherm. Het logboek opent dan in een nieuw
Figuur 54 - Logboek
venster. Door te klikken op deze link zie je het
overzicht van al je gelogde duiken samen met de
statistiek gegevens. Voor de goede orde: jouw persoonlijk logboek is enkel en alleen voor jou zichtbaar
en kan niet worden gedeeld met andere gebruikers.

16.2 Logbook Profiel
16.2.1 Inleiding
Je komt op dit scherm bij het eerste gebruik van het ScubaSafe logbook of wanneer je vanuit het
overzichtscherm (zie 16.3 hieronder) de knop "Wijzig logboek profiel" gebruikte.
Inderdaad, het logbook gebruikt afzonderlijke profielgegevens. Hierin wordt onder andere aangegeven
welke gegevens je voor elke duik wenst op te slagen, en welke van de gegevens moeten getoond worden
op het overzichtscherm (zie 16.3 hieronder).
Bovenaan () staan enkele persoonlijke
gegevens. Daarbij ook nog gegevens over de
duiken die niet in dit on-line logbook vermeld
staan (): aantal duiken en totale duiktijd in
minuten.
Daaronder () staan de diverse velden die
zullen vermeld worden in je logbook. Elke
duiker wenst immers andere gegevens toe te
voegen bij zijn gelogde duiken. Sommigen
willen temperatuur van water/lucht noteren,
anderen hun luchtverbruik, het gebruikte
gasmengsel… Voor elk gegeven moet er
aangeduid worden welke naam je dit wil geven,
hoe het moet vermeld worden in het logboek, of
het moet verschijnen in het overzicht scherm
(zie 16.3 hieronder), en welk soort (type en
lengte) gegeven het is.
Een aantal velden zijn reeds ingevuld en
kunnen niet gewijzigd worden:
Figuur 55 - Logboek profiel

Duik nummer, Datum, Uur, Regio, DiveNice duikplaats, Diepte en Duiktijd. Deze velden zijn niet
wijzigbaar en kunnen niet worden verwijderd.
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16.2.2 Velden beheren in je logboek

Figuur 56 - Velden van je logboek

Je kan je eigen velden toevoegen/verwijderen en wijzigen in je logboek. Elk veld heeft volgende
gegevens nodig :
1. Volgnummer (niet wijzigbaar en toegekend door het systeem) Velden verschijnen in het logboek
invulscherm en in het overzicht in stijgende volgorde van volgnummer
2. Vermelding of een veld moet opgenomen worden in het overzicht scherm of niet
3. Naam van het veld, door de gebruiker zelf te kiezen, moet uniek blijven in het profiel
4. Label die naast (invulscherm) of boven (overzicht scherm) moet gebruikt worden
5. Soort
a. Getal, standaardlengte is 4 en kan gewijzigd worden. Met deze instelling kunnen voor dit
veld gehele getallen worden ingegeven.
b. Datum, standaardlengte is 10 en kan NIET gewijzigd worden. Datum wordt altijd
weergegeven in DD/MM/JJJJ formaat.
c. Tijd, standaardlengte is 5 en kan NIET gewijzigd worden. Tijd wordt weergegeven in
HH:MM formaat
d. Willekeurig, dit is een tekenveld (één regel), standaardlengte is 20 en kan gewijzigd
worden. Een willekeurig gegeven kan hierin worden opgeslagen
e. Y/N veld (boolean), standaard lengte is 1 en kan niet gewijzigd worden. Dit veld wordt op
de schermen weergegeven als een "checkbox" die al dan niet is aangevinkt.
f. Free text, dit is een willekeurige tekenreeks die over meerdere lijnen verspreid is (wordt in
het invulscherm weergegeven in 10 rijen van 50 tekens met mogelijkheid om eventueel in
de tekst te scrollen. Velden van dit type kunnen niet vermeld worden op het overzicht
scherm
6. Lengte. Voor sommige soorten gegevens kan de lengte veranderd worden (getal, willekeurig en
free text), voor alle andere types is de lengte een vast gegeven.
7. Wanneer je het veld in de kolom "Del?" aanklikt zal dit veld verdwijnen uit je profiel (en je logboek).
Deze operatie is onherstelbaar.
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16.3 Overzicht scherm
Het overzicht van je logboek is
onderverdeeld in verschillende
tabellen die verder besproken
worden,
elk
met
eigen
eigenschappen:
1. Overzicht van alle gelogde
duiken
2. Statistieken over je duiken
Alle gegevens die hier vermeld
staan zijn jouw persoonlijke
gegevens, je logboek is niet
zichtbaar voor andere gebruikers
binnen DiveNice. Gebruik de
toets "Klik hier voor een nieuwe
duik..." om een duik toe te
voegen. Je krijgt onmiddellijk het
detail van deze nieuwe toe te
voegen duik (zie 16.4 hieronder).
Figuur 57 - Overzicht logboek
Met de knop "Profiel" verkrijg je
het scherm "Logbook Profiel" (zie
16.2 hierboven). Verder kan je nog een veiligheidscopie van je logboek maken door gebruik te maken van
de knop “Maak veiligheidscopie”. Indien je in het verleden reeds een copie gemaakt had, en deze nog niet
gebruikt hebt om terug te zetten heb je een knop “Veiligheidscopie terugzetten” die de datum en tijd (GMT)
weergeeft van je copie.
16.3.1 Gelogde duiken
Op dit overzicht zie je van iedere gelogde duik
enkele basisgegevens in de volgorde zoals je
ze zelf hebt aangegeven.
Tussen duiken van verschillende jaartallen is
een horizontale blauwe () lijn getrokken om
dit te accentueren. Je kan scrollen in het
logboek met de pijltjestoetsen van je klavier of
gebruik de knoppen en sliders (). Door op
een van de duiken te klikken met de muis,
wordt het detail van deze duik getoond (zie
16.4 hieronder).
16.3.2 Statistieken
DiveNice
maakt
enkele
eenvoudige
statistieken over de duiken die je gelogd hebt: Figuur 58 - Gelogde duiken
 Aantal duiken
 Totale duiktijd (in dagen uren en minuten)
 Gemiddelde duiktijd (in minuten)
 Gemiddelde duikdiepte
 Maximum duikdiepte
 Overzicht van je duikcarière over de jaren heen, met voor elk jaartal het aantal gelogde duiken
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16.4 Detail van een duik
In een popup window worden
alle gegevens van de gevraagde
duik getoond. Alle gegevens die
je aangaf in je profiel (zie worden
hier vermeld of gevraagd). Het
onderstaande scherm is slechts
een voorbeeldweergave. Dit kan
wijzigen aan de hand van het
ingestelde profiel (zie 16.2
hierboven).
Je kan deze pop-up bereiken op
verschillende mogelijkheden:
 Vanuit het scherm logbook (zie
16.3.1 hierboven)
 Door een nieuwe duik toe te
voegen in het logboek (zie
16.316.3 hierboven)
 Vanuit het scherm “Duikplaats”
door te klikken op het symbool
“toevoegen in logboek” (zie
9.1.3.2
hierboven10.1
hierboven)
Je sluit dit scherm af met de 'Esc'
toets (gegevens worden niet
bewaard) of door op het
bevestigings-symbool () te
klikken
(gegevens
worden
opgeslagen).
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16.5 Importeren/Exporteren van je logboek
16.5.1 Inleiding
Met de knop ‘Importeer/exporteer’ opent zich een pop-up venster. Daarin kan je kiezen tussen
1. Exporteren van je logboek naar je PC
a. In eenvoudig XLS (oud Excel) formaat
b. In PDF (Adobe Acrobat Portable Document) formaat
c. In XLSX (Excel 2003 of recenter) formaat
d. In CSV formaat (Comma Separated Values)
e. In XML formaat (Extensible Markup Language)
f. In OSD (Open System Document)
2. Importeren van je logboek vanuit een PC bestand
a. In eenvoudig XLS (oud Excel) formaat
b. In XLSX (Excel 2003 of recenter) formaat
c. In CSV formaat (Comma Separated Values)
d. In XML formaat (Extensible Markup Language)
e. In OSD formaat (Open System Figuur 59 - Logboek Import/Export
Document)
16.5.2 Exporteren
Met de keuze van het soort download (zie mogelijkheden hierboven) wordt de generatie van het
gevraagde
bestand
gestart. Hiertoe opent er
gedurende
enkele
secondes
een
nieuw
venster dat zichzelf terug
afsluit. Daarna wordt er
gevraagd wat u met het
aangemaakte
en
gedownloade bestand wil
doen (opslaan of openen in de gekozen software).
DiveNice logboek maakt een bestand volgens de lay-out die u heeft opgegeven in het logboek
profiel (zie 16.2 hierboven). Alle aangegeven kolommen worden in de gekozen volgorde
aangemaakt.
16.5.3 Importeren
Eerst en vooral zal u moeten beslissen of het bestand dat u wil opladen ALLE opgeslagen duiken
in het logboek zal vervangen. Indien u dit vak aankruist worden alle gelogde duiken verwijderd
vooralleer een upload start. Duiken die niet (of foutief) vermeld staan in het opgeladen bestand
zullen worden verwijderd.
Na het kiezen van het input formaat kan u de keuze maken over het PC bestand dat moet worden
opgeladen. De voorgestelde bestand-extentie wordt bepaald door de keuze van het inputformaat.
Indien een gelogde duik wordt toegevoegd die geen nummer heeft zal deze achteraan je logboek
worden toegevoegd (hoogst gebruikte nummer + 1). Indien een duik wel een nummer heeft zal
deze ofwel worden toegevoegd aan het logboek (indien deze duik niet bestaat) of de bestaande
duik in zijn volledigheid overschrijven
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16.5.3.1 CSV-formaat
16.5.3.1.1 Informatie
Alhoewel “CSV” in principe betekent dat
gegevens door middel van commas
gescheiden worden zijn er tal van
softwares die andere “separators”
gebruiken. De separator is het teken dat
gebruikt wordt om gegevens van elkaar te
scheiden. Daarom moet u eerst
aangeven welke separator er voor het
door u gekozen bestand gebruikt wordt.
Na die keuze ziet u onderaan het scherm
de afgeleide velden van het CSV
bestand.
Door het klikken op het OK symbool wordt Figuur 60 - Importeer logboek van CSV
het bestand opgeladen in uw persoonlijk
logboek en wordt het resultaat getoond op
scherm.
16.5.3.1.2 Layout
Het opgeladen CSV bestand moet in de eerste lijn alle opgeladen veldnamen bevatten, gescheiden
door de gekozen separator.
Vanaf de tweede lijn komen dan de gegevens duik per duik ook gescheiden door dezelfde
separator, maar in dezelfde volgorde als opgegeven in de hoofdinglijn.
Enkel de velden die in de hoofdinglijn voorkomen en in de instellingen (zie 16.2 hierboven) worden
opgeladen.
16.5.3.2 OSD, XLS en XLSX-formaat
16.5.3.2.1 Informatie
Bij deze lay-out moet u vooreerst opgeven welke rijen er gebruikt zullen worden voor het opladen.
Indien de spreadsheet gedefinieerde namen bevat worden deze getoond. U kan een eigen bereik
opgeven, gebruik hiervoor de Excel-syntax (bv “A1::AH25” voor rijen 1 tot 25 kolommen A tot AH).
Door het klikken op het OK symbool wordt het bestand opgeladen in uw persoonlijk logboek en
wordt het resultaat getoond op scherm.
16.5.3.2.2 Layout
Het opgegeven bereik moet in de eerste lijn alle
opgeladen veldnamen bevatten. Er is geen
separator. Elke cel van deze rij bevat een naam
van een gegeven.
Vanaf de tweede lijn komen dan de gegevens
duik per duik in dezelfde volgorde als
opgegeven
in de hoofdinglijn.
Figuur 61 - Import logboek van spreadsheet
Enkel de velden die in de hoofdinglijn voorkomen
en in de instellingen (zie 16.2 hierboven) worden opgeladen.
16.5.3.3 XML formaat
XML is een standaard formaat voor gegevensuitwisseling zoals bepaald op deze WikiPedia pagina.
Het bestand bevat een mix van gegevens en structuur (niet zoals in de bovenstaande formaten
waar een afzonderlijke hoofdinglijn de structuur bepaalt). Er is dus geen bijkomende dialoog
vereist. Het opladen van de gelogde duiken start onmiddellijk.
Enkel de velden die voorkomen en in de instellingen (zie 16.2 hierboven) worden opgeladen.
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Deel 2: DiveNice Smartphone & Tablet
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17 INLEIDING
17.1 Waarom een "Smartphone" versie?
"DiveNice smartphone" is een "light" versie van DiveNice. Deze is ontworpen voor gebruik met tragere
netwerken (zoals 3G of 4G). De "zware" onderdelen worden hierbij niet weergegeven of verschijnen in
een afzonderlijk venster.
"DiveNice Smartphone" is eigenlijk een geheugensteun. Plan je trip met de PC versie, en niet met de
smartphone versie. Volgende funkties worden behouden in "DiveNice Smartphone":
1. De omkadering toelaten om vragen te beantwoorden tijdens de briefing: waar, wanneer, hoe...?
2. Ter plaatse de medische hulpverlening en logistieke omkadering (logies, restaurant, vulstation) te
vinden
3. Om bij de debriefing het logboekje gemakkelijk in te vullen en als gids voor de lokale fauna en flora.
De schermen "grafische modus" of "menu modus" werden vervangen door zoekrobots, deze zijn bijna
identiek aan deze van de versie "PC-Mac" met volgende beperkingen:
 Voor de Regio is er maar één selectie mogelijk.
 Deze regioselectie staat bovenaan elke zoekrobot.

17.2 DiveNice smartphone openen
Gebruik volgende hyperlink
http://www.ofiser.be/divenice

DiveNice kiest automatisch voor de "smartphone" bij gebruik op een smartphone/tablet.

17.3 Beperkingen van DiveNice Smartphone
DiveNice smartphone gebruikt dezelfde achterliggende database als DiveNice PC & Mac. Er zijn echter
enkele functies die in de "smartphone" versie niet beschikbaar zijn:
 Raadplegen van het tijboekje (zie 13.6 hierboven)
 Stromingscurves en bodemsamenstelling (zie 9.1.10 hierboven
 Geven van eigen waarderingen (zie 13.2 hierboven)
 Plaatsen van "post-it" (zie13.3 hierboven)
 Toevoegen van foto's en fotoalbums (zie13.8 hierboven)
 DiveNice Mail (zie15 hierboven)
 Toevoegen van duikplaatsen bij de favorieten (zie13.1 hierboven)
 Raadplegen van laatste kilometers (zie13.5 hierboven)

18 LOGIN EN OPENEN VAN EEN GEBRUIKERSACCOUNT.
De schermen voor login en aanmaken van een nieuwe gebruiker zijn identiek aan deze van de "PC &
Mac" versie.
1. Login: zie 3 hierboven
2. Nieuwe gebruiker: zie 4 hierboven

19 LOGOS BINNEN DIVENICE SMARTPHONE.
De gebruikte logo's zijn (behalve enkele uitzonderingen) identiek aan de "PC & Mac" versie. Zie 10.1
hierboven.
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20 PORTAALPAGINA EN ZOEKROBOTS
20.1 Algemeen
Deze afbeelding is de portaal pagina van "DiveNice Smartphone".
Dit bestaat niet in de "PC&Mac"-versie, en het verschijnt na de login.
Vanop deze pagina kunnen de essentiële zoekrobots worden
gestart:
1.  : Zoekrobot voor de duikplaatsen (zie 11.1 hierboven)
2.  : Zoekrobot voor de duikbasissen en vulstations (zie 11.3
hierboven)
3.  : Zoekrobot voor de logies (zie 11.5 hierboven)
4.  : Zoekrobot voor de restaurants (zie 11.4 hierboven)
5.  : Zoekrobot voor de havens, deze zoekrobot is specifiek
voor de smartphone versie

Figuur 62 - Smartphone portaalpagina

20.2 Zoekrobot voor de havens.
Dit is de enige specifieke zoekrobot die niet bestaat in "PC&Mac".
Met volgende criteria kan een haven worden gevonden.
1.  : kies een regio
2.  : Zoek op basis van (een deel van) de naam
3.  : Aangeboden faciliteiten:
a. Defibrillator: (AED) ter plaatse
b. Boothelling
c. Electro: aansluiting electriciteit aan de kaai
d. Kraan
e. Sanitair (WC, douches…)
f. Toegankelijk voor mindervaliden
g. WiFi
h. Beschikbare winterstalling
4.  : resultaat: klik op de haven naar keuze voor detailinformatie.

21 DUIKPLAATS.

Figuur 63 - Zoekrobot havens

In tegenstelling tot "PC&Mac" wordt de duikplaats niet in één scherm beschreven maar in meerdere. Deze
worden gekozen vanuit een tussenliggend scherm. Dit scherm wordt getoond nadat een duikplaats wordt
gekozen op de zoekrobot van de duiken (logo
op de portaalpagina) zie 20 hierboven.
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21.1 Hoofdscherm
Diverse aktieve logo's verschijnen (zie 10.1 hierboven) die de
onderliggende schermen tonen bij aanklikken.
1.  : "GoogleMap" die de lokatie van de duikplaats
weergeeft.
2.  : Informatie over de veiligheid (zie 21.2 hieronder).
3.  : Logistiek, toegankelijkheid (zie 21.3 hieronder)
4.  : Medisch urgentieplan (zie 21.4 hieronder)
5.  : Tekst met beschrijving van de duikplaats (zie 21.5
hieronder)
6.  : Fauna en flora (zie 21.6 hieronder)
7.  : Grafieken over bodemsamenstelling en stroming (zie
21.7 hieronder).
8.  : Duikroute(s) (zie 21.8 hieronder)
9. Indien je als gebruiker het logboek in je profiel (zie 5
hierboven) had aangeduid, en indien je voor het logboek
ook de instelling hebt vervolledigd (zie 16.2 hieronder) kan
je hier met één muisklik een duik op deze duikplaats in je Figuur 64 - Smartphone Duikplaats
logboek toevoegen (zie "Logos in DiveNice" 10 hierboven
nrs 24 tot 41 en 16.4 hierboven).

21.2 Veiligheid
Voor detail van de gebruikte logo's zie 10.1 hierboven. Je bereikt
dit scherm via het logo

van 21.1 hierboven.

21.2.1 Bovenste deel: Logo's
Dit blok met logo's staat integraal op ELKE duikplaats vermeld.
De structuur staat vast, elk logo verschijnt telkens op dezelfde
plaats. Er wordt informatie gegeven over: windkracht- en
richtinig die duiken gevaarlijk maakt, niveau van de duikers,
bereikbaarheid, stroming, getij... Elk van de logo's (zie 10.1
hierboven nummers 15 tot 24):
 Donkergeel. Direkt in belang van veiligheid: niveau, getij,
stroming...
 Lichtgeel. Windkracht en -richting.
 Groen. Omgeving, waardering, materiaal...

Figuur 65 - Smartphone Veiligheid
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Zone  : Niveau van de duikers van 1 (beginner) tot 4 (gevorderd) Zie 26 hieronder.
Zone  : Bereikbaarheid van 1(moeilijk) tot 4 (gemakkelijk) symbolen.
Zone  : Waardering (1 tot 4).
Zone  : Windrichting die het duiken gevaarlijk maakt.
Zone  : Windkracht in Beaufort (Bft) vanaf dewelke duiken gevaarlijk wordt.
Zone  : Getij waarbij gedoken wordt
i. --- : Geen
ii. HW : Hoog water
iii. LW : Laag water
iv. H/L : Hoog of laag water.
7. Zone  : Stroming van 0(geen) tot 4(zeer sterk)
8. Zone  : Klik hier om de duikplaats toe te voegen aan je favorieten (zie 13.1 hierboven).
1.
2.
3.
4.
5.
6.

21.2.2 Tekstuele informatie
Niet alle zones verschijnen hier voor elke duikplaats. Enkel wanneer er informatie over het
gegeven is wordt dit getoond.
1. : Is er een vergunning of speciale toelating nodig om hier te duiken
2. : Potentiële risico's. In tegenstelling met de "PC & Mac" versie is dit geen aktief menu,
enkel de naam (korte omschrijving) wordt getoond.
3. : Technische gegevens
i. Maximale diepte en de afstand van dit punt naar het startpunt van de duik
ii. Afstand tussen parkeerplaats en startpunt van de duik
iii. Soort water (zout, brak, zoet)
iv. Getij :
a. Tijhoogte
b. Correctie ten opzichte van een referentiepunt (Wemeldinge is referentie voor
Zeeland)
c. Correctie voor moment van starten van de duik
v. Informatie over wrakken: afmetingen, tonnage, wrakdatum...

21.3 Logistiek en omgeving
De verschillende faciliteiten van de duikplaats worden getoond
(restaurant, café, WC, compressor…), mogelijkheid om al dan niet
een groepsuitstap te plannen, kwaliteit van de parking,
nachtduiken, opleidingen. Voor het detail van de gebruikte logo's,
zie 10.1 hierboven. Om dit scherm te bereiken, klik je op
hierboven.

in 21.1

1. : Logo's. Dit blok is bijna identiek als voor de "PC & Mac"
versie, maar geen enkel van de logo's is hier aktief (zie 10.1
hierboven. Voor meer info, zie 9.1.3.2 hierboven.
2. : Parking. Kwaliteit, groepsuitstappen, risico op inbraak.
3. : Nabijheid. Maximaal 6 roll-down menu's met wat er in de
omgeving te vinden is (zie 9.1.6 hierboven).

Figuur 66 - Smartphone: omgeving
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21.4 Eerst hulp
Bij ongevallen biedt dit scherm informatie die levensreddend kan
zijn. Voor detail van de gebruikte logo's, zie 10.1 hierboven. om dit
scherm te openen, klik op

van het scherm op 21.1 hierboven

1.  : Gegevens van DAN (Divers Alert Network) van de
duikregio. Vergeet niet dat sommige verzekeringen vereisen
dat DAN gecontacteerd wordt vooralleer de hulpdiensten te
bellen.
2.  : Dichtsbijzijnde hospitaal (indien het een hyperbaar
centrum heeft wordt dit aangegeven.
3.  : Indien  geen hyperbaar centrum heeft wordt hier het
dichtsbijzijnde hyperbare centrum getoond met de
aanduiding of het al dan niet een "multiplace" hyperbaar
centrum is.
4.  : Klik hier om een "GoogleMaps" window te openen dat
de exacte locatie weergeeft.

Figuur 67 - Smartphone: Eerste hulp

21.5 Beschrijving van de duikplaats
Tekst met informatie over de duikplaats of het wrak. Zie 10.1 hierboven voor de gebruikte logo's.
Men bereikt dit scherm door

te klikken op 21.1 hierboven.

Figuur 68 - Teksten
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21.6 Fauna en flora
21.6.1 Algemeen
Op dit scherm vershijnen hyperlinks over de fauna en flora die op deze plaats kan
aangetroffen worden. Door op de link te klikken wordt het detailscherm over de soort
getoond. Eventueel heeft u de mogelijkheid om aktieve afbeeldingen te tonen in
plaats van hyperlinks. Er is om reden van snelheid gekozen om standaard de
hyperlinks te tonen (3g en zelfs 4g kan soms te traag werken voor een goede
respons).
Voor detail van de gebruikte logo's, zie 10.1 hierboven. Om dit scherm te openen,
klik op

van het scherm op 21.1 hierboven te klikken

21.6.2 Detail
De gegevens van de soort worden op dezelfde manier weergegeven als in de
Figuur 69 - fauna &
versie "PC&Mac", zie 9.1.8.1 hierboven.
flora

21.7 Grafieken
Op dit scherm verschijnen de stromingscurve en de bodemsamenstelling voor
zoverre deze gekend zijn in DiveNice. De werking is identiek aan de versie "PC
& Mac", zie 9.1.10 hierboven.
Om dit scherm te openen, klik op

van het scherm op 21.1 hierboven.

Figuur 70 - Grafieken

21.8 Duikroutes

Dit vensters toont een duikparcours. Eén en dezelfde duikplaats kan meerdere parcours hebben. De
tekeningen die in de Smartphone versie gebruikt worden zijn dezelfde (dus
met dezelfde topologie zie 10.2 hierboven) als de "PC & Mac" versie (zie
9.1.7 hierboven), behalve dat er in de Smartphone versie geen actief logo
voor foto's is
Voor detail van de gebruikte logo's, zie 10.1 hierboven. Om dit scherm te
openen, klik op

van het scherm op 21.1 hierboven te klikken.

Figuur 71 - Duikroutes
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22 DUIKCENTRA
22.1 Algemeen
De gegevens van het gekozen duikcentrum of vulstation staan hier vermeld, met
de geboden diensten: Nitrox, Zuurstof, TEK, duikshop... Het is hetzelfde scherm
als wat gebruikt wordt in de versie "PC & Mac" zie 9.2 hierboven, behalve het feit
dat het "Google-Maps" kaartje enkel verschijn na aanklikken van het logo
10.1 hierboven).

(zie

22.2 Procedure
1. Klik op
(zie 10.1 hierboven) van het basisscherm (zie 20 hierboven),
hiermee opent de zoekrobot.
2. Kies in de zoekrobot (zie 11.3 hierboven) land, regio en gewenste
diensten.
3. Selecteer een duikbasis/vulstation uit de aangeboden lijst.

Figuur 72 - Duikcentra

23 LOGIES
23.1 Algemeen
Dit scherm toont de gegevens en geboden diensten van de diverse logies: (mini)camping, bungalow, hotel of slaapzaal. Het is identiek aan hetzelfde scherm van
de "PC & Mac" versie (zie 9.59.5 hierboven), behalve de "Google Maps" kaart
die enkel getoont wordt na het aanklikken van het logo

(zie (10.1 hierboven)

23.2 Procedure
1. Klik op het hoofdscherm (zie 20 hierboven) op het logo
hierboven), dit opent de zoekrobot (zie 11.5 hierboven).
2. Geef land, regio en de gewenste diensten in op de robot.
3. Selecteer het gewenste logement.

(zie 10.1

Figuur 73 - Logies
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24 RESTAURANTS
24.1 Algemeen
Dit scherm toont de gegevens en geboden diensten van het restaurant. Het is
identiek aan hetzelfde scherm van de "PC & Mac" versie (zie 9.59.3 hierboven),
behalve de "Google Maps" kaart die enkel getoont wordt na het aanklikken van
het logo

(zie (10.1 hierboven)

24.2 Procedure
1. Klik op het hoofdscherm (zie 20 hierboven) op het logo
hierboven), dit opent de zoekrobot (zie 11.4 hierboven).
2. Geef land, regio en de gewenste diensten in op de robot.
3. Selecteer het gewenste restaurant.

(zie 10.1

Figuur 74 - Restaurant

25 HAVEN
25.1 Algemeen
Dit scherm toont de gegevens en geboden diensten van de haven. Het is identiek
aan hetzelfde scherm van de "PC & Mac" versie (zie 9.4 hierboven), behalve de
"Google Maps" kaart die enkel getoont wordt na het aanklikken van het logo
(zie (10.1 hierboven)

25.2 Procedure
1. Klik op het hoofdscherm (zie 20 hierboven) op het logo
hierboven), dit opent de zoekrobot (zie 11.4 hierboven).
2. Geef land, regio en de gewenste diensten in op de robot.
3. Selecteer de gewenste haven.

(zie 10.1

Figuur 75 - Haven
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26 NIVEAU VAN DE DUIKER
Een woordje uitleg hoe de auteurs van DiveNice het niveau van een duiker bepalen in verband met de
kwalificatie van de duikplaatsen.








Niveau 1:
o Beginnende duiker met een basisbrevet en minder dan 30 voltooide duiken.
o Een duiker die onregelmatig of langere tijd niet gedoken heeft.
o Iemand die geen duikervaring heeft in de betreffende regio.
Niveau 2:
o Gemiddelde duiker met een basisbrevet, een honderdtal duiken.
o Iemand die regelmatig duikt.
o Iemand die mag duiken naar dieptes van -40 m. die het laatste semester gedoken heeft in
gelijkaardige condities.
Niveau 3 :
o Een duiker die een hoger brevet heeft behaald in zijn duikfederatie
o die ruim meer dan 100 gelogde duiken heeft, regelmatig duikt en ervaring heeft met
decompressieduiken.
o Hij kent deze of gelijkaardige duikplaatsen goed.
Niveau 4 : Een zeer ervaren duiker die decompressietechnieken grondig meester is, en die een
diepe duik kan organiseren.

27 GETIJDE EN EENDEDUIK
Men mag nooit het uur van de kentering verwarren met het beste moment om de duik te starten. In een
estuarium (zoals de Oosterschelde) kan dit tot dodelijke ongelukken leiden! Op het gemelde tijdstip is
het hoogste of laagste peil dan wel bereikt, maar in de delta-monding blijft het water binnen- of
buitenstromen; in beide gevallen kan er een stevige stroming blijven.
Onze berekeningsmethode is gebaseerd op de sinuscurve van de stroming, dat is de meest
nauwkeurige methode. Met de stromingsatlas wordt per duikplaats gekeken naar het moment waarop
de stroming keert. En pas daarna berekenen we de duikduur omheen dat moment, niet noodzakelijk
evenredig, maar ook rekening gehouden met de topografie. Deze methode biedt een aantal voordelen:
 Er wordt rekening gehouden met de duikplaats
 Er is een rechtstreeks verband met de sterkte van de stroming
 De locatie van de duikplaats speelt een rol
 Er kan gemakkelijk een moment van te water gaan worden berekend op basis van de lokale
parameters:
o Stroming in draaikolken op bepaalde plaatsen
o Mui-stromingen door zandbanken
o Aanwezigheid (of afwezigheid) van een aktieve monding
o Een stromingsgolf die loodrecht op een dijk staat, zet de kinetische energie om in potentiële
energie, wat een afname van de stroming inhoudt
o Somminge stromingsrichtingen zijn gevaarlijker dan andere
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28 OVERZICHT
28.1 "PC&Mac"
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28.2 Smartphone.
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