
VVW-Duiken Afdeling Limburg 

 

Verslag van de vergadering  Datum : 6 november 2017 

      Plaats : Todi Beringen 

      Uur : 20.00 

 

 

Deze bijeenkomst bestond uit 2 Vlaams-Brabantse, 1 Antwerpse en 9 Limburgse Instructeurs, 

waarvan enkelen ook hun club c.q. duikschool vertegenwoordigden. Dit is een serieuze 

vertegenwoordiging van onze regio, hetgeen ons allen toch wel deugd gedaan heeft. Enkele 
instructeurs hebben zich verontschuldigd. 

  

We zijn begonnen met korte uiteenzetting van de stand van zaken, waaruit blijkt dat op dit 

ogenblik het water  tussen de (ex-) VVW kopstukken nogal diep is en dat verzoening onmogelijk 
blijkt.   

  

Hoewel we samen 13 clubs vertegenwoordigden (2 Vlaams-Brabant en 11 Limburgse) ontbreekt 

het ons aan kader (0 docenten,3 I3-Masters en    3 +2   IT-ers). Het is kenmerkend in Limburg dat 

iedereen vooral op het niveau van I2 bezig is met zijn eigen club.  Waar we   in diverse clubs nu 
al  de gevolgen moeten dragen en het nog erger zal worden…. 

  

Door de historisch gegroeide achterstand, blijven we ondervertegenwoordigd in de  RvB en C.O. 

en wat nog erger is, volgens het Vademecum, kunnen we vanuit Limburg en Vlaams Brabant geen 
adequate oplossing aanbieden 

  

Daarenboven hebben diverse VVW-Kopstukken, al dan niet met een bepaalde bedoeling het schip 
slagzij te laten maken, de handdoek in de ring geworpen.  We staan nu voor een patstelling. 

  

Om op korte termijn uit die patstelling te raken vraagt de vergadering unaniem aan Dion 

om hoogdringend, het heft in handen te nemen en  een degelijke oplossing, (met de 
overblijvende en aangevuld door enkele nieuwe krachten) voor een werkbaar VVW te zorgen 

  



We leggen er de nadruk op dat er dringend een visie (over het VVW en de opleidingsstructuur) en 

een plan van aanpak moet komen.  

  

Vanuit de vergadering wordt ook een oproep gedaan aan ELKE instructeur (vanaf I1) die het 

VVW een warm hart toedraagt aan Dion  <dion.dhoop@telenet.be> kenbaar te maken dat hij, hoe 
weinig het kan zijn, wil meewerken aan de vernieuwde VVW. 

  

Concreett gaan we meer samenwerken 

1. Bart Weys gaat een Watsapp groep oprichten, dat een 'forum' voor instructeurs 

wordt. Waardoor we beter kunnen samenwerken. 

2. Op zondag 3 december voormiddag (vanaf 9 uur 29) gaan we samen (alle leden zijn 

welkom)  in Sprimont duiken. Voor het duiken hoeft niet gereserveerd te worden, wel 

voor het eten (ook niet-leden).  Gelieve voor zaterdag 11 november 2017 aan 

<edwin.wils@hotmail.com> door te geven met hoeveel u komt eten. Dan reserveer ik 

zondag. Laat ons er een gezellige dag van maken en vooral elkaar leren kennen 

3. Zondag 25 februari 2018 is er in Genk de 3 jaarlijkse verplichte bijscholing voor de 

Instructeurs Hulpverlening.  Door Tom en Edwin. De agenda staat nog niet volledig op 

punt, maar  Rahoul  komt een uiteenzetting geven over PFO en vooral de symptomen van 

Deco (hoe herkennen, zelfs maanden ervoor!) 

4. We kunnen op een donderdagavond Todi Afhuren voor een 2 tal uren. Dit is exclusief 

voor ons. maar prijzig. Bijna €1300.  

5. De Volgende vergadering gaat door in de lokalen van Hyac Hasselt, omdat het lokaal van 

Todi niet echt geschikt bleek te zijn. 
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