
VVW-Duiken Afdeling Limburg 
 

Verslag van de vergadering  Datum : 16 november 2018 

      Plaats : Stadscafé Genk 

      Uur : 20.00 

 

Aanwezig:  Edwin Wils, Tommy Op 't Eynde, Karel Vanlauwe, Dirk Duplessis, 

    Marc Vanwetswinkel 

 

Verontschuldigd: Patrick Verachtert 
 

 

Agendapunten 

 

1. Nachtduik La Gombe 
 

- Marcel Vroonen van Ambidivers vraagt om in te schrijven met 10 NOB-duikers. Het zal 

al moeilijk genoeg zijn om alles vlot te laten verlopen met het grote aantal ingeschreven 

VVW-duikers. Bovendien is de duik bedoeld als verbroederingsduik onder VVW-clubs en 

zijn er door anderen al NELOS-duikers geweigerd. De 10 NOB-duikers zullen zich dus 

niet kunnen inschrijven. Edwin brengt Marcel en het secretariaat hiervan op de hoogte. 

- Aan de deelnemende clubs zal worden gevraagd of ze al een ploegindeling kunnen 

doorsturen. Zo kunnen we zien of bepaalde clubs instructeurs te weinig of op overschot 

hebben. Uiteraard kunnen ze er ook voor kiezen om at random te worden ingedeeld bij 

duikers van andere clubs, hetgeen ook voornamelijk het opzet is van deze duik. 

- Edwin doet de coördinatie van de inschrijvingen. Hij zal ook de duikers in groepen van 

een 25-tal duikers indelen die dan met tussenpozen van een kwartier te water gaan. 

Hierdoor blijft er voldoende plaats op het ponton en wordt het onder water ook iets 

minder druk. Edwin duidt ook telkens iemand aan voor de veiligheid. 

- Tommy en Edwin zorgen voor de ontvangst en algemene briefing. Tommy geeft de 

duikbriefing, Edwin doet de ploegindeling. 

- Voor hulp aan de BBQ en voor het aan- en afmelden zullen niet-duikende vrijwilligers 

worden gevraagd. Voor het aan- en afmelden kunnen we eventueel ook de formulieren 

van La Gombe gebruiken in combinatie met het houten bord. Ter plaatse te bepalen wat 

het gemakkelijkste zal zijn. 

- Er zullen geen bonnetjes worden uitgedeeld voor de BBQ. We rekenen op de eerlijkheid 

van de VVW-duiker. Dit zal worden vermeld in de algemene briefing zodat de laatste 

duikers die uit het water komen, ook nog hun deel van de BBQ hebben. 

 

2. Organisatie IKP 
 

- Locatie is aangepast naar THOR Central, André Dumontlaan 67 - 3600 Genk (tegenover 

de Brico). Hier krijgen we gratis een zaaltje ter beschikking en is er ook een ruime gratis 

parking voorzien. Marc communiceert alle praktische informatie naar de kandidaten. 

- Het brevet Duiker 3-ster moet volledig zijn afgewerkt om te mogen deelnemen. Niet 

afgewerkte kandidaten kunnen alsnog deelnemen aan een nog te organiseren IKP op 

zaterdag 12 januari 2019. 

- Dirk, Edwin en Marc zullen aanwezig zijn en de resultaten zullen onmiddellijk worden 

meegedeeld aan de kandidaten. Een resultaat van 60% vinden we bedroevend weinig. We 

stellen ons vragen bij een instructeur die slechts 60% van zijn leerstof beheerst. Deze 

bezorgdheid zal worden aangekaart bij de CO en/of de werkgroep I1/I2. 

- Er zal nog een mail worden gestuurd naar de kandidaten dat ze eventuele vragen nog 

kunnen opsturen. Indien er veel vragen binnenkomen, willen we ons nog engageren voor 

een herhalingsles op dinsdag 27 of donderdag 29 november. 



3. I-HVD 
 

- De gegevens in verband met de bijscholing op 17 februari 2019 zijn door Edwin 

doorgestuurd naar Dion. 

Plaats: Maasmechelen 

Lesgevers: Karel decompressie, Tom zuurstof, Edwin en Marc CPR + AED. 

- Karel nodigt ook iedereen uit voor de bijscholing in Oost-Vlaanderen op 2 februari 2019. 

- Volgens het vademecum kan de opleiding I-HVD nu enkel 1 maal per jaar centraal 

worden gegeven in Antwerpen en dit als onderdeel van de opleiding Instructeur 2-ster. Dit 

past niet meer in het kader van de regionalisering. 

- De eerste lichting instructeurs hebben nooit de opleiding I-HVD gekregen. Dit was toen 

niet geïntegreerd in hun traject Instructeur 2-ster naar aanleiding van de ingebruikname 

van de nieuwe handboeken van de NOB. 

- In de cross-over procedure voor instructeurs is geen I-HVD voorzien waardoor ze geen 

HVD-brevetten kunnen homologeren. Indien hun overeenkomstige brevetten ouder zijn 

dan 3 jaar moeten ze ook nog CPR, O2 en EHBO volgen om technische brevetten te 

mogen homologeren. Bovendien zijn in het verleden kandidaat instructeurs verplicht 

geweest om de dagdelen te volgen. Hierdoor kan de procedure tot inschaling maanden 

aanslepen tot frustratie van alle betrokkenen. Een "mogelijk" voorstel is om na de 

beoordeling van de theorieles, zwembadles en open waterles een voorlopige licentie te 

geven voor 1 jaar. Op die manier kunnen ze snel brevetten homologeren en hebben ze een 

jaar de tijd om aan alle verplichtingen te voldoen. 

- Karel werkt aan een oplossing voor alle drie de bovenstaande items. Voorstel: nog 

eenmalig een centrale opleiding I-HVD voor alle betrokkenen en daarna overstappen naar 

regionale opleidingen. 

- Karel werkt aan een tekst voor de Kompas nieuwsbrief en aan een draaiboek voor de 

opleiding I-HVD. Tommy bekijkt de inhoud van de modules O2 en Woundcare. 

 

4. Opleiding I1 
 

Algemene coördinatie + DD1: Marc, DD2: Dirk, DD3: Karel, DD4: Marc, DD5: Patrick, 

DD6: Edwin, DD7: Karel. DD8 en DD9: Allen. 
 

Marc verzamelt alle lesplannen, powerpoints, readers, huistaken, lesmap … die zijn gebruikt 

tijdens de dagdelen in West-Vlaanderen om zo een uniforme opleiding te kunnen geven. 
 

Er wordt beslist om alle opdrachten die de kandidaten krijgen, te verzamelen in één pakket en 

ruim op voorhand te bezorgen aan de kandidaten. Zo weten ze al op voorhand welke taken ze 

moeten afwerken voor welk dagdeel en krijgen ze hiervoor meer tijd ter beschikking. 

 

5. Opleiding I2 
 

Zaterdagen 24 + 31 augustus en 7 september. 

Reservedatum zaterdag 14 september. 

I-HVD nog te bepalen. 

Patrick geeft DD5 (juridisch deel). Andere dagdelen nog te bepalen. 

Contact opnemen met het duikcentrum in Mol voor een theorielokaal zodat daar aansluitend 

de dagdelen in open water kunnen plaatsvinden. 

 

6. Beslissingen CO 
 

- Opleiding D1 mag in Duiktank, Todi en andere diepe zwembaden waar de condities van 

een duik in open water kunnen en mogen worden gesimuleerd. Dus niet in Nemo. 

- Er wordt teruggekeerd naar de versie 2014 van de vorderingsboekjes D1, D2 en D3. 

- Clubs krijgen een exemplaar van de nieuwe handboeken D1, D2 en D3. 
 

Einde vergadering 21.30 uur. 


