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Regiovergadering Antwerpen / Vlaams Brabant 13-02-19 

Aanwezig:  Johan Verschoren, The Frogmen ,voorzitter vergadering, 

         Jan De Baerdemaeker, The Frogmen, 

         Stijn Delauré, The Frogmen, 

         Dirk Duplessis, Moby Dick  

         Gunter Peeters , Diving Zaventem 

         Rahul Joshi, Moby Dick 

         Rina Van de Mosselaer, The Frogmen, 

         Willy Adriaensen, The Frogmen, verslag vergadering, 
 

Verontschuldigd:  Karl Haegens, De Zeekat 

                                Guy Vercammen, Diving Zaventem 
 

Johan verwelkomt iedereen op deze regiovergadering van het nieuwe werkjaar ‘19 
 

 Navraag/overloop van de verslaggeving van de afgelopen regio vergaderingen geplaatst 

op de VVW-website en de algemene werking onder een vernieuwde structuur het 

afgelopen jaar. 

Besproken agendapunten: 

 De regio’s Antwerpen/Vlaams Brabant en Limburg (ref; verslag)  drukken hun 

misnoegdheid uit t.o.v. de verlaging naar 60% input theoretische kennis IKP als ‘GO’ voor 

het aanvatten van de cursus KI1. De drempelverlaging ervaart men als een degeneratie van 

het vroeger te behalen niveau en kwaliteit voor de toekomstige instructeur. 
 

 Er komen geen inschrijvingen van kandidaten binnen op de IKP data ingelegd in de regio 

Antwerpen /Vlaams Brabant. Er wordt een herinnering verstuurd via het secretariaat. 
 

 Een KI2 cursus zal worden ingericht  in de regio op 4,12 en 18 mei; een oproep voor 

kandidaten wordt verstuurd vanuit het secretariaat naar alle I1’s en KI1’s. Coördinator 

Johan Verschoren zorgt voor een inhoudelijke brief als mailing. 
 

 De con federale werking van VVW-Duiken sinds de nieuwe structuur met werkgroepen 

onder één coördinator wordt negatief ervaren in de groei van de federatie. Dit alles ten 

opzichte van: communicatie, uitwerking van toebedeelde projecten en opleiding 

elementaire brevetten. Kortom de vergadering vindt deze vorm van werking asociaal t.o.v. 

samenwerking, samenhorigheid en éénvormige vooruitstrevendheid van VVW-Duiken. 

Men is van mening dat: de regionale inzet, organisatie, initiatief nog altijd centraal dienen 

te worden uitgevoerd, aangevraagd en gecoördineerd om wildgroei te vermijden. 
 

 Er is totaal geen nieuws van de verantwoordelijk aangestelde coördinatoren en/of 

medewerkers wat betreft het uitwerken van een leerplatform, lees vraag en antwoord t.o.v 

de nieuwe leerboeken. Dit laatste wat een verwerking, inbreng  moet verwezenlijken voor 

een plaatsing als uniform digitaal didactisch gegeven op de VVW-Duiken Link. 
 

 Er wordt voorgesteld de dagdelen KI1 samen te trekken naar enkele dagen in het weekend 

zoals KI2. De huidige opleiding wordt ervaren als langdradig, belastend in vrije tijd t.o.v. 

familieverband ( lees s ’avonds) en qua planning t.o.v. het aantal weken en aanwezigheid. 
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 Men is van oordeel dat de opleidingen KI1 en  KI2 terug centraal dienen gegeven te 

worden in de vestigingsplaats/lokalen van VVW-Duiken, Huis van de Watersport onder 

leiding van de inrichtende docenten van elke regio. Dit om een intensief kennen en contact, 

lees eendracht van denken te bevorderen. In het huidig opengesteld lespatroon en de regio 

uitvoering dreigen we de pedalen te verliezen voor een éénvormige opleiding waar 

samenhorigheid en het ‘kennen’ van medewerkers vooropstaat.  
 

 De regio Antwerpen /Vlaams Brabant wil zich teug engageren voor een inrichting van een 

V-Day (lees vaardigheden dag) en dit nu voor alle provincies. De datum is geplukt op 18 

mei, locatie Zilvermeer. Om 9h00 start voor de organisatie verantwoordelijken, 10h00 

input inschrijvingen, 10h30 briefing + duiken.  
 

- Rahul heeft hiervoor zijn medewerking toegezegd voor: plaatsing/verzorging tenten,  
 

- Cateringaanvraag  voor  min +/- 30 man (Vidée + friet) verantwoordelijke Rahul. 

 

-  Uiterste inschrijfdatum 12 mei +storting inschrijvingsgeld in samenwerking 

secretariaat VVW-Duiken. 
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 duik, briefing 13h30 te water  14h00. 
 

- De V-Day wordt vermeld op de Instructeurs- en Algemene vergadering VVW-Duiken 

en op de website, met een uitgebreide info t.o.v. de doelstellingen en opleiding 

openwater. 
 

- De coördinatie/draaiboek i.v.m. de veiligheid gebeurt door de regioverantwoordelijke 

Antwerpen /Vlaams Brabant, Johan Verschoren. 
 

 Men eist duidelijkheid over de samenstelling vraagstellingopzet van de afname/inhoud  

IKP en een aanpassing naar het vademecum toe, qua I-standaards voor een duidelijke 

uniforme vraagstelling voor alle regio’s. 
 

 Rahul: vraag; wat met Nieuwe boeken NOB  leerplatform?? Vraag naar de Kern CO!! 

Willy: antwoord; tot op heden heb ik geen nieuws van de verantwoordelijke 

coördinatoren of enige medewerkers die zich bereid verklaard hebben om hieraan te 

werken. De communicatie hieromtrent is schrijnend, stroef  en ontoereikend om voor mij 

als algemeen voorzitter/coördinator die info en werking op het gebied van onderricht aan 

de federatie voor te leggen. Op de eerstvolgende vergadering Kern CO 27 februari ’19 

zal dit worden voorgelegd. Eveneens het feit dat ondanks de Kompas Flash van vorig 

jaar, de info blijkbaar ontoereikend was voor onze instructeurs. 

De vergadering wordt afgesloten om 11h30. 

Willy Adriaensen  

Verantwoordelijke verslag 13 februari ‘19 Regio Antwerpen/Vlaams Brabant 

Algemene coördinatie – Voorzitter Kern CO  

 


