
Verslag Zoom-meeting Instructeursvergadering 28 augustus 2020 
 

Edwin Wils, Jan Debaerdemaeker, Danny Martens, Tom Smeulders, Frank Lambrechts, Johan 

Verschoren, Marc Vanwetswinkel, Patrick Verachtert 
 

IKP 

Zaterdag 19 september 2020 van 10.00 tot 12.00 uur voor alle D3’s en D4’s. 

Online via Moodle, op punt gezet door Jan Debaerdemaker. 

Kandidaten die geïnteresseerd zijn kunnen een mail sturen naar Jan, die hun dan toegang zal geven tot 

de IKP van 19 september. 1 of 2 dagen ervoor krijgen ze reeds toegang tot Moodle om één en ander uit 

te testen. De dag zelf krijgen ze toegang tot de IKP zelf. Ze krijgen dan 2 uren om de IKP af te werken. 

Johan zorgt voor de hele administratieve afhandeling. 

Inschrijven kan tot 11 september. 
 

Op dit ogenblik 1 kandidaat ingeschreven. Van Slambrouck Jonathan, Tortugadivers. 

Is momenteel D2 en is zijn laatste proeven D3 aan het afleggen. 

Voorwaarde tot deelname is dat het brevet D3 moet gehomologeerd zijn. 
 

De vorige IKP ging over de oude handboeken D1, D2 en D3 en omvatte 8 meerkeuzevragen en 6 open 

vragen per handboek. Indien we willen overschakelen op de nieuwe handboeken, moeten er ook 

nieuwe vragen komen. 

De open vragen kunnen worden behouden omdat deze onafhankelijk zijn van de handboeken. Ze 

handelen over de algemene kennis D1, D2 en D3 en die verandert niet met de nieuwe boeken. Enkel de 

meerkeuzevragen moeten worden bekeken of ze nog overeenkomen met de nieuwe boeken. 

De volgende IKP’s kunnen gemakkelijk worden aangepast omdat die nog niet zijn opengesteld voor de 

kandidaten. 
 

Dagdelen I1 

Organisatie door Johan Verschoren. Samenwerking tussen Regio’s Antwerpen en Limburg. Johan stelt de 

volledige kalender op, indien mogelijk op maandagavond. 

Reeds ingeschreven: 

Jeroen Bergmans, Diving Lommel 

Stein Moortgat, De Zeekat. 

Tom Smeulders, Duikvereniging Noord Limburg. 

Mogelijke kandidaat: 

Rudi Willems, Overpeltse Duikschool. Tom zal met hem contact opnemen. 
 

7 dagdelen theorie 

’t Getouw in Mol. Is redelijk ver voor de docenten uit Antwerpen. 

De VVW-lokalen. Wegens fileproblemen moeilijk bereikbaar op weekdagen ’s avonds. 

Een derde mogelijkheid is Herentals. Johan neemt contact op met Christine Monden of er eventueel een 

geschikt lokaal beschikbaar is. 

Johan zal definitief bepalen waar de dagdelen zullen plaatsvinden. 

2 dagdelen zwembad. 

Johan zoekt nog een zwembad op een zondag voor deze 2 dagdelen. 
 

Dagdelen I2 

Aansluitend proberen te organiseren op de dagdelen I1. 

Voorstel: rond Pasen 2021 



 

Nachtduik La Gombe 

Zaterdag 17 oktober 2020. Samenkomst 18 uur. Te water 19 uur. 

Het is onduidelijk hoeveel duikers zijn toegelaten maar de duik zal sowieso doorgaan. Edwin informeert 

wat de mogelijkheden zijn. Bij een beperkt aantal deelnemers zijn de eersten die zich hebben 

ingeschreven en betaald, ingeschreven voor de duik. Edwin informeert naar de actuele prijzen en 

bepaalt daarna de inschrijvingsprijs. Maximaal 19 euro. 

De ploegindeling gebeurt per club (iedereen in z’n eigen bubbel). Uitzonderingen kunnen altijd om 

iedereen aan het duiken te krijgen. 

Duidelijk maken wat ze te eten krijgen. Vorige keer was een BBQ aangekondigd terwijl ze eigenlijk een 

broodje kregen. 

Helpers kunnen zich melden bij Edwin. 
 

Organisatie I-HVD 

Edwin bespreekt 3 avonden met Karel Vanlauwe. Zodra de data bekend zijn reserveert Marc de lokalen 

bij THOR-Central. 

Deze opleiding kan ook worden gevolgd door de I2’s die nog geen I-HVD hebben gevolgd. Het betreft 

hier de eerste lichting I2’s toen de opleiding I-HVD nog geen onderdeel uitmaakte van de opleiding. 

Het is niet duidelijk of I1’s ook aan deze opleiding mogen deelnemen. 
 

Moodle 

Jan geeft een uitgebreide uitleg over de werking van Moodle. 

Momenteel zijn de volledige nieuwe opleidingen D1, D2 en D3 beschikbaar. 

De aanvraag voor een account voor de cursisten gebeurt via de duikschool bij Jan. In de handboeken 

staan dan verwijzingen naar dit online account. De vragen aan het einde van ieder hoofdstuk worden 

online opgelost. De kandidaten krijgen hiervoor 1 poging (onbeperkt in tijd). Zodra ze hun oplossingen 

opslaan krijgen ze een overzicht van de resultaten. Bij een fout antwoord worden ze opnieuw 

doorverwezen naar de cursus om het juiste antwoord op te zoeken. Aan de hand van de ingediende 

vragenlijsten krijgt een instructeur een idee van de zwakkere punten van de verschillende cursisten. 
 

Niolon 

Gaat dit jaar niet door. Gaan we een alternatief uitwerken? 

Niet dit jaar. Het is moeilijk om dit op zo’n korte termijn te organiseren. 
 

Afdaling van de Lesse 

Moet gebeuren vóór 15 maart. Dan start het visseizoen en is een afdaling van de Lesse niet meer 

toegestaan. Volgende keer opnieuw op de agenda zetten. 
 

Kerstduik 

Was vorige keer geannuleerd wegens te weinig inschrijvingen. 

Dit jaar niet meer organiseren maar verschuiven naar volgend jaar. 
 

Stichting Anemoon 

Inventarisatie van de fauna en flora in onze wateren. Edwin stelt voor om hieraan mee te werken en 

onze duikers te activeren om hieraan deel te nemen. Edwin neemt contact op met Luna van der Loos 

om te kijken of er eens een seminarie kan worden georganiseerd (eventueel via LiveStream) of om haar 

uit te nodigen op een volgende bijeenkomst van onze instructeurs. 


