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INTRO 
 
Beste VVW-Duiken lid, 
 
U leest het tweede nummer van 
de 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 informatie 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 
 
29 & 30 mei ‘10 
 Dé Watersportdag 
 > www.watersportdag.be 
 
4 juli ‘10 
 Fotografieduik & 
 Trekking beachflagwedstrijd 
 > Strijenham 
 
1 augustus ‘10 
 Trekking beachflagwedstrijd 
 > Wemeldinge Parking 
 
5 september ‘10 
 Trekking beachflagwedstrijd 
 > Wemeldinge Den Boer 
 
10 oktober ‘10 
 Federatieduik & 
 Trekking beachflagwedstrijd 
 > Den Osse 
 
29 oktober tot 3 november ‘10 
 Niolon 
 

IN MEMORIAM 
 
Laten we bij het begin van deze nieuwsbrief even stilstaan bij twee VVW-Duiken vrienden die 
ons zeer recentelijk ontvallen zijn: David Samyn & André Huypens. 
 

  
 

David Samyn | 1971-2009 
 

André Huypens | 1960-2010 
 
 

ORCA DIVERS BILZEN 
 
Met trots verwelkomen wij een nieuwe duikschool bij  
VVW-Duiken vzw: Orca Divers Bilzen. 
 
De stichters van Orca Divers Bilzen zijn Edwin Wils en 
Johan Claesen. 
 
De zwembadtrainingen van Orca Divers Bilzen gaan door op 
zaterdag, van 19u00 tot 20u00 in zwembad De Kimpel te Bilzen. 

 
Namens VVW-Duiken vzw wensen wij Edwin en Johan veel succes met hun club. 
 
 

WEBSHOP 
 
De VVW-Duiken webshop bestaat inmiddels reeds één jaar. U kunt er terecht voor hemden, 
fleeces, jassen, aktentassen, petten en handdoeken. Het spreekt voor zich dat in functie van de 
vraag dit aanbod in de toekomst nog verder uitgebreid kan worden. 
 
Helaas werden wij vorig jaar het slachtoffer van ‘bezoekers’ met malafide bedoelingen waardoor 
er een aantal bestellingen verloren gegaan zijn, maar inmiddels zijn deze problemen volledig 
van de baan. Wij benadrukken dat aankopen via de webshop zeer veilig is, vermits er geen 
financiële gegevens via het internet overgemaakt moeten worden: u ontvangt thuis een factuur 
die u per overschrijving kunt vereffenen. 
 
LENTEPROMOTIE: Tot 30 april 2010 krijg je 10% korting op alle bestelde items, alsook hoef 
je geen verzendkosten te betalen. 
 
Aarzel dus niet en breng vrijblijvend een bezoekje aan onze webshop.  
 

http://webshop.vvw-duiken.be. 
 
 

NIOLON 25 - VERSLAG 
 
Auteur: Remi Derboven 
 

Voorbereiding. 
Jan Haneveir riep de kandidaten en ervaringsdeskundigen nog even samen om voor het vertrek 
duidelijke afspraken te maken over de taakverdeling en de verwachtingen. 
Jammer genoeg kwam in volle voorbereiding het verschrikkelijke nieuws dat een van de 
deelnemers betrokken was bij een zeer ernstig duikongeval op de Noordzee.  
We hebben afscheid moeten nemen van David Samyn die het leven gelaten heeft op de 
Noordzee … moge zijn ziel in vrede rusten … en we zullen hem in de toekomst zeker missen. 
Met het nodige respect en aandacht werd dit waardig verwerkt door de groep.Mijn voornaamste 
voorbereiding als KIT was het samenstellen van een team. 

http://webshop.vvw-duiken.be/�


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De reis. 
De verplaatsing gebeurde in groep met een luxe bus.  
Op drie verschillende plaatsen werden de deelnemers opgepikt en daarna zette de bus koers 
richting Zuid-Frankrijk. 
Voor de middag arriveerden we op onze bestemming en kon de stage beginnen. 
 
De stage. 
Deze begon met een minuut stilte voor onze vriend David. 
Daarna volgde een algemene briefing van Jan Haneveir, voorzitter van de stage. 
Er werd gedoken van op 2 boten.  
Nieuw was dat het maximum aantal duikers/boot verminderd was hetgeen natuurlijk het 
comfort ten goede kwam. 
De eerste duik was een ontspannen duik om het materiaal en de omstandigheden te 
controleren en aan te passen waar nodig. 
Bij de tweede duik kon het echte werk beginnen en werden de eerste vaardigheden getoetst. 
Ook werd de mogelijkheid geboden om te duiken in de haven en dit was een welgekomen 
geschenk voor de mensen die in alle rust een duikje wensten te maken zonder dat ze hun 
zeevastheid moesten aantonen. 
Mijn persoonlijk favoriet, op de wrakduik op de Chaouen na, is de nachtduik. 
De mensen werden in groepen gebrieft en konden daarna hun hartje ophalen in het zalig 
heldere water. Hier konden ze de nachtelijk actievere dieren aanschouwen en fotograferen. 
Enkele KD2’s konden aantonen dat ze de vaardigheid ‘nachtduiken’ beheersen. 
De duiken volgden elkaar in een snel tempo op.  
De aan te tonen vaardigheden volgden elkaar in een zeer progressieve volgorde op.  
 
Wat de stage KIT betreft, werd steeds gedoken met een groep van 5 duikers. Eén kandidaat, 2 
ervaringsdeskundigen die een situatie simuleerden en 2 ervaringsdeskundigen die evalueerden. 
 
Wie een vaardigheid wou aantonen in zijn traject als duiker kon terecht bij de collega-
instructeurs en ook hier werd door de duikers grote vooruitgang geboekt. 
De mensen die voor hun plezier doken, konden terecht op de fun-boot.  
Onder hen waren er verschillenden die foto’s van een zeer hoog niveau wisten te maken. Al 
snel ontstond er interactie tussen de verschillende fotografen en konden ze bij elkaar terecht 
voor tips en opbouwende kritieken. 
Tussen de duiken door waren er verschillende activiteiten die door verschillende 
geïnteresseerden gevolgd werden en draaide het team dat alles in goede banen moest leiden 
vlekkeloos. 
De schitterende keuken  maakte zijn goede reputatie terug volledig waar !!! 
Ook onze quiz, die georganiseerd werd door Diving Zaventem, was een schitterende voltreffer. 
De kennis- en doe-opdrachten vormden een prachtig geheel en de tijd vloog voorbij.  
Onze vrienden uit West-Vlaanderen werden de verdiende winnaars . 
De stage kenmerkte zich door de een geweldig fijne sfeer waar ontspanning en plezier centraal 
stonden en waar iedereen op zijn manier terecht kwam en zijn ‘ei’ kon leggen. 
Na de stage mogen Luc Roniger, Olivia De Ridder en Jan Vosters de titel van  I3* - Master 
instructeur dragen en kreeg ikzelf, Remi Derboven – KIT, groen licht om mijn traject KIT verder 
af te werken. 
Onze dank gaat naar iedereen, want iedereen heeft bijgedragen tot het succes van Niolon25. 
 
Voor meer info : Kijk eens op facebook : VVW-Niolon 2009. 
 

  
 
 

FEDERATIEDUIK 2009 - VERSLAG 
 

Op 11.10.2009 werd de vergeten traditie van de federatieduik terug nieuw leven ingeblazen! 
 
53 duikers (en enkele sympathisanten) uit 13 clubs waren die zondagochtend – de ene al 
vroeger dan de andere – richting Zeeland getrokken. 
 
Om elk duikend lid de gelegenheid te bieden deel te nemen aan dit evenement werd gekozen 
voor de duiklocatie Den Osse aan het Grevelingenmeer: geen getijden, uitstekende 
voorzieningen om te water te gaan en … veel te zien boven de -15m  
 
Het was vroeg verzamelen aan de grote parking, waar op korte termijn meerdere VVW-Duiken 
Beachflags te bespeuren waren!! 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met dank aan onze sponsors: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Terwijl de duikers een voor een arriveerden en wat bijpraatten onder het genot van een verse 
koffiekoek, werden de verschillende ploegen ingedeeld. Bovenal werd hierbij rekening 
gehouden met de wensen van de duikers. Alleszins mijn dank aan de duikleiders die bereid 
waren om een enkele club met een tekort aan kader bij te staan!    
 
Na de briefing toog iedereen richting zijn/haar auto en begon ‘het aanpelsen’ … 
 
Zelf dook ik met Els … nice & easy duikje met zeenaalden, botervisjes, een milleniumslakje, 
groene wierslakjes … mooi  
 
Sommigen gingen onmiddellijk terug te water voor een 2de (doop)duik, voor anderen mocht de 
catering van start gaan… Hongerige magen werden gevuld met verse pistolekes & beleg! 
Water, frisdrank en vocht met alcoholgehalte was er à volonté. 
 
Voor wie wind - en later op de middag ook de regen - wilde ontvluchten, was er de tent, ons ter 
beschikking gesteld door Duikschool Fundive! 
 
Toen werd het zo langzamerhand tijd voor de trekking van de Beachflag-wedstrijd voor de 
maand september … Duikschool Bonito werd de gelukkige maandwinnaar en ging naar huis met 
de laatste door DAN gesponsorde 0²- koffer! 
 
De Raad van Bestuur wenst iedereen te danken voor jullie talrijke opkomst!! Wij hopen jullie opnieuw 
te ontmoeten op de Federatieduik 2010! De datum hiervoor is reeds gekend: 10-10-10-10-10: 
zondag 10 oktober 2010 om 10u10, wederom in Den Osse aan het Grevelingenmeer. 
 
Eveneens dank aan de veiligheidsploeg van dienst, aan Duikschool Fundive voor het gebruik 
van de tent en aan Luc & Olivia voor het vervoer van de pistolekes!! 
 
Namens de Raad van Bestuur, 
Kathy Wouters 
 
 
BEACHFLAGWEDSTRIJD 2009 - VERSLAG 
 

Ook in 2009 organiseerde VVW-Duiken een wedstrijd rond de beachflag. 
 
Daar we vorig jaar reeds voor de 25ste maal naar Niolon gingen voor de jaarlijkse zeestage kon 
dit element natuurlijk niet ontbreken als thema voor de fotowedstrijd: water, de VVW-Duiken 
beachflag en… het getal 25. 
 
De deelnemers lieten hun inspiratie de vrije loop zodat we heel wat leuke en creatieve 
inzendingen binnen kregen. 
 
Vooreerst wensen wij alle deelnemende clubs bedanken voor hun inzendingen: 
 
Bonito  
De Deeko’s 
Delphinus 
Waregemse Duikersklub 
Diving Zaventem 
Galathea 
Jaws 
 

Een onschuldige hand besliste wie er maandwinnaar werd. Zij werden de gelukkige eigenaar 
van een door DAN gesponsorde 0²-koffer. Proficiat ! 
 

- Maandwinnaar juli: Waregemse Duikersklub 
- Maandwinnaar augustus: Diving Zaventem 
- Maandwinnaar september: Bonito 

 

 

 

 
Waregemse Duikersklub 

(Romina Gryspeerdt) 
Diving Zaventem 

(Eric Norré) 
Bonito 

(Bert Reynders) 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dion D’Hoop (Galathea) 
werd verdienstelijk tweede 
en mocht een duiklamp van 
Ikelite in ontvangst nemen. 

Net zoals bij de vorige editie werden de ingezonden foto’s uitgehangen gedurende de zeestage 
te Niolon en konden alle deelnemers hun stem uitbrengen voor “de beste foto”. Eindlaureaat 
werd Eric Norré van Diving Zaventem. Hij ontving een waardebon van Onderwaterhuis.nl. 
 

 
Eric Norré – Diving Zaventem 

 
 

BEACHFLAGWEDSTRIJD 2010 
 
Het steeds groter wordende enthousiasme waarmee jullie tijdens de voorbije edities van de 
beachflagwedstrijd foto’s hebben ingestuurd hebben ons vrij gemakkelijk overtuigd om deze 
wedstrijd ook dit jaar terug te organiseren. 
 
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, waardebonnen,… in de 
prijzentrommel. Ook dit jaar staan de waardevolle maandprijzen opnieuw in het teken van 
duikveiligheid: een volledig gevulde EHBO-koffer van DAN. 
 

De fotowedstrijd loopt over 4 maanden: juni, juli, augustus en september. De deelnemende 
foto’s moeten dit jaar niet specifiek aan een welbepaald thema voldoen. We laten jullie 
inspiratie en fantasie dus volledig vrij !!! De enige voorwaarde die gesteld wordt is dat de foto’s 
niet bewerkt zijn met een beeldbewerkingprogramma (Photoshop,…). 
 
De foto’s mogen opgestuurd worden naar beachflag@vvw-duiken.be. De trekkingen van de 
maandwinnaars, waartoe jullie uiteraard allemaal van harte uitgenodigd worden, gaan door op: 

- 4 juli 2010 te Strijenham (10u00) = Fotografieduik ! 
- 1 augustus 2010 te Wemeldinge – Parking (HW 13u55) 
- 5 september 2010 te Wemeldinge – Den Boer (HW 13u20) 
- 10 oktober 2010 aan het Grevelingenmeer – Den Osse (10u10) = Federatieduik ! 
 

Zoals steeds maken we voorafgaand aan de trekking samen een duikje, gevolgd door een 
hapje/drankje. Let wel: dit zijn geen federatieduiken (behalve 10-10-10-10-10 natuurlijk), 
iedereen zorgt dus voor zijn/haar eigen buddy! 
 
Aarzel dus niet om aan de verantwoordelijke van uw club de VVW-Duiken beachvlag te vragen 
en mee te nemen op al uw duikuitstappen… 
 
 
 
 
 
 
 

 
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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