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        Tongeren ,02/10/2019 

  Verslag Instructeurs samenkomst regio Limburg 

   

 Aanwezig: Luc Dresselaers, Karel Kalders, Danny Martens, Wilfred Martens,                               

Vroonen Marcel, Samuel Digneffe, Frank Lambrechts, Didier Wesphalen, Edwin Wils 

 

Verontschuldigd 

Patrick Verachtert Patrick, Tom Op ’t Eynde  

    

 

  Agendapunten: 

 

1. 2de Nachtduik LA GOMBE ( Esneux ) 

   

Evenement gaat door op Zaterdag 16 november 2019 

  18 uur  aanwezig om 19 uur te water kunnen gaan. 

Er is een nood aan medeorganisatoren, geïnteresseerden kunnen zich melden bij 

edwin.wils@hotmail.com 

              Wie/Wat nodig? 

- 2 personen voor de veiligheid op het ponton (Edwin) 

- 2 personen organisatie boven (per groep) . Na de duik dient men zich 

af te melden op het bord.+ Briefing (Edwin vraagt aan Tom) 

- 2 personen bij de BBQ (Roger)  

- We gaan proberen de tafels anders te schikken (Frank) 

- Animatie (quiz) na de duik (Didier) 

- Hesjes vragen aan Antwerpen 

 

2. Regio duik te TODI 

Vanaf 17 uur 30 (18 uur te water tot 21 uur) 

Snorkelaars zijn ook welkom aan €10 (hoeven geen VVW-Leden te zijn, maar 

wel inschrijven) 

Initiaties kunnen, op voorwaarde dat een instructeur verantwoordelijk blijft 

en hij/zij de lijst, van zijn kandidaten, naar het VVW secretariaat op 

voorhand opstuurt (Verzekering) 
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Indien men materiaal (behalve jacket, fles en lood) nodig heeft, kan men een 

mail sturen naar edwin.wils@hotmail.com (we krijgen 10 setjes) 

Vanaf 15 oktober gaat er een mail naar de ingeschrevenen voor Put patat aan 

€12 per persoon (niet leden zijn ook welkom), inschrijven en betalen voor 30 

oktober 2019 

3. IKP 

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

de hand van het aantal inschrijvingen. 

 

4. Bijscholing IHVD 

Vooropgesteld 15 februari 2020, Bijscholing zal enkel doorgaan bij 

voldoende interesse ( min. 4 pers.) 

De inschrijvingen kunnen vanaf 15 december 2019 

 

5. Keuring Flessen 

Is besproken, en de algemene indruk is om dit omwille van 

verantwoordelijkheid, dit beter niet regionaal te doen. 

 

 

6. Opleiding I2* en status I1 (wat moet er nog gebeuren) 

Degene die de dagdelen van I1 gevolgd hebben, dienen een coach te zoeken 

en met hem een plan van aanpak opstellen. (begeleiden van een groep KD1’s) 

          De dagdelen I2 moet zo spoedig mogelijk een plan van aanpak gemaakt   

worden (docenten !!!) 

 

7. Oproep naar Kandidaat  Instructor Trainers  (IT)  

▪ Niolon is niet meer een onderdeel van de opleiding IT 

▪ De dagdelen worden in 1 weekend gegeven (met overnachting) 

▪ Kostprijs €160  

▪ Daarna samen met een choach een plan van aanpak voor begeleiding vaor  

2 KI1 en 2 KI2’s 

8. Niolon  2020 

• We vinden het jammer dat Niolon niet meer een onderdeel is van het IT 

parcours (wel I3)  
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•  Daarom gaan we, vanuit Limburg, alles op alles zetten om Niolon 2020 toch 

te laten doorgaan en slagen 

• De bus is een groot probleem, er dient nagedacht te worden over andere 

vervoermiddelen (eigen auto (opgelet er is niet veel parking), TGV, 

vliegtuig...) 

• Omdat het geen instructeurskamp meer is, dienen de duikers centraal te 

staan (avond animatie, maar ook de kans om heel veel open water proeven af 

te nemen, eventueel theorie ….) 

 

9. Toekomst VVW-LimburgT  

Er wordt geopteerd om toch onafhankelijk te blijven werken, zoals we nu 

bezig zijn 

10. Varia  

▪ Voorstel : Zaterdag 28 december kerstduik in Dongelberg. Minimum 20 

duikers kostprijs Duiken + BBQ €15. Didier  

▪ Zondag 6 oktober 2019 Bilzen duikinitiaties + auto te water (indoor) 

▪ Afvaart van de Lesse. Vroeger werd dit georganiseerd Pelagos (Gent) 

We zullen eens aan Karel Vanlauwe vragen of we dit nogmaals kunnen 

organiseren (of vanuit Oost-Vlaanderen. 

  

Verslag opgemaakt 3/10/2019 

 

Edwin Wils 


