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VVW Duiken, Werkgroep Limburg 

 

Locatie: De Kring, Genk 

Tijdstip: 18u20 – 20u15, zaterdag 10 mei 2014 

 

Afgemeld: Marc Vanwetswinkel, Dirk Hens 

Aanwezig: Marc Maelfait (voorzitter CO), Danny Marten en Wilfried Martens 

AmbiDivers, Edwin Wils (Orca Bilzen), Willy Vandeweert (Dive4fun), Jos Bloemen en 

Danny (ODS) 

 

Agenda, 

1. Een vorig verslag werd niet voorgelegd.  

 

2. Toekomstvisie door Marc Maelfait 

- meer werken met de regio's, meer verantwoordelijkheid voor de regio’s (bvb. IKPs 

locaal organiseren, alsook specialties) 

- ter info: men kan van instructeur 1-ster naar 2-ster gaan zonder dat men zijn I1 

reeds behaald heeft 

- EUF audit voor het VVW duiken wordt dit jaar gedaan (kost +-€10.000) 

Actueel zijn onze brevetten conform de EU richtlijn.  Na het behalen van het EUF 

certificaat voldoen we aan de richtlijn. 

- Het wordt sterk aangeraden om toegang te vragen, via de CO, tot de i-standaard 

(vervanging CD), alsook tot de VVW-Duiken link mocht dat nog niet het geval zijn 

- Er worden werkgroepen opgericht met een specifiek doel.   Hiervoor worden leden 

van VVW duiken gevraagd om deel te nemen.  Dit kan gaan een werkgroep rond 

drukwerk tot een duikspecialty. 

- ter info: de uitnodiging van deze bijeenkomsten zullen vanaf nu naar iedere 

instructeur alsook kandidaat instructeurs gaan. 

 

3. Verkiezing 2e afgevaardigde 

De vergadering was het unaniem eens dat Dirk Hens de plaats inneemt als 

afgevaardigde voor Limburg in de CO, samen met Didier Westphalen. 

 

4. nieuwe duikcentrum Beringen 

In 2012 zijn er op vraag van de provincie (mevr. An Vancaekenberghe) heel wat 

proefduiken gedaan in de Papendaalse Plas in Zutendaal.  Dit werd gedaan ism met 

alle duikfederaties in Limburg.  Dit project heeft uiteindelijk geen gevolg gekregen.   

Er wordt nu gebouwd aan een duikcentrum in Beringen (be-MINE). 

http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-beringen/duikcentrum-wordt-paradepaardje-

a1830727/ 

 

5. Opleidingsbehoefte clubs 

We zullen een vraag uitsturen naar de clubs in Limburg om te polsen naar de  

opleidingsbehoeftes.  De behoeftes zullen gebundeld worden en besproken worden 

binnen de CO.  De bedoeling is om een met een aanbod te komen om aan deze 

behoeften te voldoen.   

Danny Styns zal gevraagd worden om op de site een Limburg sectie te voorzien om 

dergelijke opleidingen te publiceren. 

 

http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-beringen/duikcentrum-wordt-paradepaardje-a1830727/
http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-beringen/duikcentrum-wordt-paradepaardje-a1830727/
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6. Nieuwe leden aanwerving 

Om het doodbloeden van clubs tegengaan zijn er meerdere mogelijkheden, 

- het kader motiveren en aandikken 

- jeugdduiken opstarten (beperkt tot kinderen van de duikers van de club of niet)  

 

7. Varia 

 Verzekeringsincident bij Orca Bilzen 

Edwin licht toe dat Concordia een ongeval in de club heeft afgewezen.  Er was 

blijkbaar geen oorzakelijk verband tussen de duiksport en het ongeval. 

Let op bij het organiseren van activiteiten.  

Kijk na wat wel/niet verzekerd is binnen onze polis.  Stel je enkele vragen, 

1. Gebeurde het ongeval tijdens de duikactiviteit (volgens VVW vademecum)? 

2. Was er een (duik)letsel? 

3. Was het ongeval een plotse gebeurtenis? 

Mocht de huidige polis je activiteiten niet dekken, informeer je dan en neem 

eventueel een bijkomende dekking. 

 

 Zijn er provinciale budgetten? 

Neen, die zijn er voorlopig niet maar wat kan al wel, 

- groepsaankopen 

- tussenkomst voor een proevenweekend via een bijdrage van de deelnemende 

clubs 

- uitleendienst van de federatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didier Westphalen, 12 mei 2014 

 

(alle info in dit verslag is onder voorbehoud) 


