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        Pelt,03/07/2019 

  Verslag Instructeurs samenkomst regio Limburg 
   

  Aanwezig: 

   

  Wils Edwin, Verachtert Patrick, Op ’t Eynde Tommy en Vroonen Marcel 

  Op uitnodiging; Duplessis Dirk 

 

  Agendapunten: 

 

  2de Nachtduik LA GOMBE ( Esneux ) 

   

Evenement gaat door op Zaterdag 16 november 2019 

Rondvraag of er opmerkingen waren over de organisatie eerste editie, leert ons 

dat deze vrij goed was. Enige opmerking : enkel nog toegankelijk voor VVW-

duiken leden.  

Dit zal duidelijk in de uitnodiging vermeld worden, die verstuurd zal worden eind 

augustus. 

Inschrijven kan tot 15 oktober, men is pas ingeschreven na betaling.  

De volgorde van te water gaan zal afhankelijk zijn van het tijdstip van 

inschrijving. Kostprijs voor deelname: -- duik en versnapering 15 €,  -- niet 

duikers betalen 7,5 €. Welke versnapering zal voorzien worden? Patrick V. zal 

informeren bij een bevriend slager naar de prijs van een BBQ-worst, er worden 

twee BBQ-worsten per deelnemer voorzien. Als back-up voorzien we Hotdogs 

met zuurkool ( afhankelijk prijs BBQ-worst). Verdere info hierover volgt.   

Edwin W. zal zich ontfermen over de inhoud en het versturen van de  

uitnodigingen. 

Er wordt nog nagekeken of we de organisatie in handen kunnen leggen van 1 of 2 

kandidaat Instructeurs 2* 

 

Regio duik te TODI 

 

Tijdens de maanden september-oktober en november is er de mogelijkheid om 

TODI in zijn geheel af te huren voor de prijs van 1000€ incl. BTW. Dit op een 

maandag- of dinsdagavond. Kleine rondvraag aan de aanwezigen geeft ons al een 

beeld dat 60 deelnemende duikers zeker haalbaar is. Na de duik is er een 

mogelijkheid om te genieten van de wel bekende PUT PATAT aan 12€/pers. We 

beslissen om dit evenement in te plannen op maandag 25 november, inschrijven 

kan tot 25 oktober. Deelname in de onkosten 30€/pers put patat inbegrepen. 
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Edwin W. zal datum vastleggen. Verdere bespreking volgt.  Uitnodigingen zullen 

enkel verstuurd worden aan de Limburgse clubs, één uitzondering zal gemaakt 

worden voor (satelliet ) club Moby Dick Tienen. (Regio Vl. Brabant.) 

 

 

 

 

Opleidingen: 

- IKP 

IKP wordt ingericht op 7 december 2019 om 9 uur. Plaats nog te bepalen aan de 

hand van het aantal inschrijvingen. 

 

- Opleiding I2* 

Volgende data zijn voorbehouden: 

- 24 augustus → te Genk 

- 31 augustus → te Mol    

- 7 september → te Mol 

Opleiding ’s data IHVD zullen Edwin en Tommy bespreken met kandidaten 

Patrick V bevraagd de prijzen toegang en leslokaal, Zilvermeer te Mol 

Tommy Op. Zal contact opnemen met Karel Van Lauwe i.v.m. inhoud cursus (.pdf, 

.ppt, enz) 

Dirk zal eens navraag doen i.v.m. de dagdelen die moeten gegeven worden 

 

-    Bijscholing IHVD 

Vooropgesteld 15 februari 2020, Bijscholing zal enkel doorgaan bij voldoende 

interesse ( min. 4 pers.) 

 

Keuring Flessen 

 

Edwin W. stelt de vraag of er een mogelijkheid bestaat een centraal punt te 

creëren om flessen die dienen gekeurd te worden samen te brengen. Dit zowel 

voor Club flessen en privé flessen. Dirk D. en Marc V doen dit al voor hun 

duikclub. 

De bedoeling is dat we 1x per jaar een datum prikken (vb. rond de I-HVD,15 

februari ) 

Iemand maakt een afspraak met een bepaald keuringsinstelling (datum, prijs...) 

De diverse instructeurs/clubs  verzamelen de (gedemonteerde) flessen incl. het 

geld en op de afgesproken datum brengen we alle flessen binnen bij dat 

keuringscentrum en halen die vervolgens op. Een week later vb.22 februari 

tussen 14 en 15 uur kunnen de duikers/clubs hun (hopelijk gekeurde) flessen 

komen ophalen. Bij deze willen we vooral een oproep doen op 
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helpers/vervoerders van flessen (mogen ook D1, D2 of D3 zijn) . Marcel V. wil 

zijn medewerking verlenen om deze flessen te vervoeren. Groot voordeel om de 

duikflessen rechtstreeks te laten keuren  bij een keuringsorganisme is de 

kostprijs. 

Volgende keuringsdatum wordt opgezocht. 

 

Varia 

 

Er dient dringend werk gemaakt te worden van de opleiding I-Hvd voor de 2ster 

instructeurs. In Vlaanderen zou er al een opleiding gestart zijn, terwijl wij in 

Limburg nog geen richtlijnen (PPT) hebben. 

 

Einde vergadering 20.50 u 

 

 

 

  

Verslag opgemaakt 4/8/2019 

 

Duplessis Dirk 


