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INTRO 
 

Beste VVW-Duiken lid, 
 
U leest het allereerste 
nummer van de nieuwe VVW-
Duiken Nieuwsbrief. 
 
Deze elektronische nieuwsbrief 
wordt verstuurd naar alle VVW-
Duiken leden.  
 
Met de BUDDY-lijn willen we u 
op de hoogte houden van alle 
belangrijke infor-matie die niet 
specifiek bedoeld is voor club-
besturen of instructeurs, maar 
voor elke VVW-Duiker en  
-Duikster. 
 
De BUDDY-lijn verschijnt enkel 
wanneer de actualiteit dat 
vereist. 
 
Veel leesplezier, 
 
De redactie. 
 
 
 

AGENDA 
 

6 september ‘09 
 Trekking beachflagwedstrijd 

 > Wemeldinge – Camping Linda 

 
4 oktober ‘09 
 Trekking beachflagwedstrijd 
 > Put van Ekeren 

 
11 oktober ‘09 
 Federatieduik 
 > Den Osse 

 
3 tot 8 november ‘09 
 Niolon 25 

 

ONTSLAG VOORZITTER 
 

Met zeer veel spijt in het hart moeten wij u het ontslag mededelen van Hans Braes, voorzitter 
van de Raad van Bestuur van VVW-Duiken vzw. Zijn activiteiten op persoonlijk en professioneel 
vlak stelden hem helaas niet langer in de mogelijkheid om zijn taak als voorzitter op een 
passende en doeltreffende wijze verder te zetten. De Raad van Bestuur respecteert deze 
beslissing en wenst Hans het allerbeste toe met de verdere uitbouw van zijn carrière. 
 

Hans Braes was er op 23 december 2002 reeds bij toen VVW-Duiken vzw boven de doopvont 
gehouden werd (voorheen was VVW-sectie Duiken een onderdeel van de VVW-Recrea familie), 
eerst als raadslid, daarna als ondervoorzitter. In 2006 nam hij de fakkel over van toenmalig 
voorzitter Jef De Smedt. 
 

Wij houden ons eraan Hans te danken voor zijn jarenlange, aangename en vooral constructieve 
samenwerking en wij zijn er dan ook van overtuigd dat wij de komende jaren nog vele leuke 
contacten met elkaar zullen hebben. Bedankt voor alles Hans! 
 

Ondertussen neemt raadslid Dion D’Hoop de functie van voorzitter op zich tot de eerstvolgende 
algemene vergadering (maart 2010). 
 

 

WEBSHOP 
 

Na lange tijd van voorbereidingen en hard werk heeft VVW-Duiken vzw met trots haar webshop 
geopend: http://webshop.vvw-duiken.be/. Momenteel kunt u er terecht voor hemden, fleeces, 
jassen, aktentassen, petten en handdoeken. In functie van de vraag kan dit aanbod in de 
toekomst nog verder uitgebreid worden.  
 

Aarzel niet en breng vrijblijvend een bezoekje aan onze webshop. Alle artikelen worden tegen 
een bescheiden meerprijs thuis afgeleverd. 
 

Opgelet! Tot 31 december 2009 geldt een speciale introductiepromotie en betaal je geen 
verzendingskosten!! 
 
 

BEACHFLAGWEDSTRIJD (1) 
 

Net zoals de voorbije jaren organiseert VVW-Duiken ook deze zomer opnieuw een fotowedstrijd 
rond de beachflags. 
 

Het hoofddoel van de beachflags is de naambekendheid en de zichtbaarheid van VVW-Duiken 
te verhogen door het plaatsen van de beachflag op diverse duikplekken en (duik)evenementen 
waarop jullie met de club aanwezig zijn.  
 

Verder zijn we ervan overtuigd dat jullie vlotter andere VVW-clubs en –leden zullen aanspreken 
bij het zien van de VVW-Duiken beachflag. 
 

Maar er is meer: door het fotograferen van de beachflag op jullie clubevenementen kan jullie 
club mooie prijzen in de wacht slepen. Bij de vorige edities zaten Little Ann reanimatiepoppen, 
DAN zuurstofkoffers, een digitaal fototoestel met onderwaterhuis,… in de prijzentrommel. Ook 
dit jaar staan de waardevolle maandprijzen opnieuw in het teken van duikveiligheid. 
 

Dit jaar loopt de fotowedstrijd over 3 maanden: juli, augustus en september. De deelnemende 
foto’s moeten dit jaar voldoen aan volgende criteria: de VVW-Duiken beachflag, water en het 
getal 25 (dit jaar wordt de duikstage naar Niolon reeds voor de 25e keer georganiseerd)… Laat 
jullie inspiratie maar de vrije loop en maak er iets creatiefs van! 
 

De foto’s mogen opgestuurd worden naar beachflag@vvw-duiken.be. De trekkingen van de 
maandwinnaars, waartoe jullie uiteraard van harte uitgenodigd worden, gaan door op: 
- 2 augustus 2009 te Wemeldinge – Den Boer (HW 14u15) 
- 6 september 2009 te Wemeldinge – Camping Linda (LW 11u00) 
- 4 oktober 2009 te Ekeren – Domein Muisbroek (14u00) 
 

Voorafgaand aan de trekking maken we samen een duikje, gevolgd door een hapje/drankje. Let 
wel: dit zijn geen federatieduiken, iedereen zorgt dus voor zijn/haar eigen buddy! 

http://webshop.vvw-duiken.be/
mailto:beachflag@vvw-duiken.be


 

  

BEACHFLAGWEDSTRIJD (2) – WINNAAR JULI 
 

Op zondag 2 augustus 2009 was er dus de eerste trekking van de beachflagwedstrijd om de 
winnaar voor de eerste wedstrijdmaand aan te duiden. De belangstelling hiervoor was eerder 
aan de karige kant (misschien was het minder goede weer in de voormiddag de spelbreker), 
doch dit belette ons niet om eerst een mooi duikje te maken en daarna over te gaan tot de 
orde van de dag… 
 

In het totaal zonden drie clubs een foto in: 
- Delphinus Heule – fotograaf David Samyn 
- Diving Zaventem – fotograaf Karla Maes 
- Waregemse Duikersklub – fotograaf Romina Gryspeerdt 

 

  

 
 

Delphinus Heule 
 

Diving Zaventem 
 

Waregemse Duikersklub vzw 

 
 

Een onschuldige kinderhand maakte de Waregemse Duikersklub vzw gelukkig: zij wonnen een 
DAN Europe Oxygen Unit. Proficiat ! 
 

De uiterste inzenddatum voor de wedstrijdmaand augustus loopt nog tot 31/08/2009 om 24u00. De 
trekking van de winnaar gaat door op zondag 6 september te Wemeldinge (Camping Linda). 
 

NIOLON 25 
 

De inschrijvingen voor de jubileumeditie van de zeestage naar Niolon verlopen zeer vlot. Dit 
jaar vertrekken wij op dinsdagavond 3 november 2009 en zijn wij terug op zondag 8 november 
2009 omstreeks de middag. 
 

Als je je wilt verzekeren van je plaats raden wij je ten stelligste aan om je zo vlug mogelijk in te 
schrijven, want er zijn nog slechts een beperkt aantal plaatsen meer vrij. De uiterste 
inschrijvingsdatum is 15 september 2009. 
 

Meer info, de voorwaarden alsook het online inschrijvingsformulier vind je op www.vvw-
duiken.be 
 

 

FEDERATIEDUIK 
 

Het zal jullie niet ontgaan zijn dat het ondertussen reeds jaren geleden is dat er nog eens een 
federatieduik georganiseerd werd. Bij deze wensen wij de draad weer op te nemen en gaan wij 
proberen om jaarlijks minstens één federatieduik te organiseren. 
 

Noteer alvast zondag 11 oktober 2009 in jullie agenda, want dan plonsen we met z’n allen het 
Grevelingenmeer in. Afspraak om 10u00 op de parking van duikplaats Den Osse (of Nieuwe 
Kerkweg of Meeuwenstein of Trapje van Irene of … al naargelang de bron). 
 

Opgelet! Dit is géén proevendag, wél een dag waarop we met z’n allen samen een duikje 
maken en achteraf gezellig nakaarten met een hapje/drankje. 
 
Teneinde ons voldoende te kunnen voorbereiden (catering) hadden wij graag dat jullie ons jullie 
aanwezigheid op deze federatieduik zouden aankondigen. Dus graag tegen uiterlijk woensdag 7 
oktober 2009 een seintje op federatieduik@vvw-duiken.be met hoeveel personen jullie 
aanwezig zullen zijn (namen + brevet + club). 
 
Tot dan! 
 

 
Beatrijslaan 25 |2050 Antwerpen 

T  (03) 219 69 68 | F  (03) 219 77 00 
secretariaat@vvw-duiken.be | www.vvw-duiken.be 
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