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VVW-Duiken regio Antwerpen/ Vlaams BrabantVerslag 

regiovergadering woensdag 4 september 2019 
Verslag herwerkt naar de notulen van Gunther Peeters. 

Aanwezig: 

- Jan De Baerdemaeker.  The Frogmen 

- Stijn Delaure The Frogmen 

- Gunther Peeters Diving Zaventem (notulen) 

- Christine Monden De Zeekat 

Verontschuldigd: 

- Dirk Duplessis Moby Dick 

- Karl Haegens De Zeekat 

- Willy Adriaensen The Frogmen 

- Rina Van De Mosselaer The Frogmen 

Overlopen en goedkeuring verslag van regiovergadering van 13 februari 2019: 

- De aanwezigen hebben het verslag unaniem goedgekeurd. 

Opening vergadering: 

- De aanwezigen zijn teleurgesteld door de magere opkomst! Het is wel de bedoeling dat de 

regiovergadering één van de kanalen zijn, waar dat onze duikclubs en duikscholen hun noden 

en grieven kunnen kenbaar maken en te streven naar haalbare en werkbare oplossingen. 

- Christine M. melde ons dat haar instructeurskader zich collectief heeft verontschuldigd. 

- Een dank u wel voor de aanwezigen voor hun motivatie en inzet. 

Komende IKP’s van zondag 8 en zaterdag 14 september 2019: 

- Er is geopperd om het IKP dat doorgaat op zaterdag 14 september te laten doorgaan te 

Herentals, omdat de 2 kandidaten van de duikclub “De Zeekat” van daar afkomstig zijn. 

Helaas kon dit niet, omdat dit te kort op de bal was om tijdig een lokaal te reserveren. Dit 

dient op tijd aangevraagd te worden aan het stad. Toch bedankt voor de efforts! 

- Voor 8 september 2019 heeft zich 1 kandidaat zich aangemeld. Een andere kandidaat kon op 

deze dag niet en heeft het IKP te Beernem al met succes afgelegd. De kandidaat die het IKP in 

het huis van de watersport heeft gedaan is met succes geslaagd. 

- Volgende kandidaten zijn klaar met het IKP en zullen de opleiding I1 die komende is, kunnen 

volgen. Zij zijn al voldoende geinformeerd. 
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- De 2 kandidaten van de duikclub “De Zeekat” zullen hun IKP op zaterdag 14 september 

afleggen. Indien dit met succes is, kunnen wij eindelijk starten met de opleiding instructeur 1 

ster in de regio Antwerpen-Vlaams-Brabant. Wij hebben dan 4 kandidaten! 

- De opleiding Instructeur 1 ster zijn op dinsdagen ingepland en bestaat uit 7 dagdelen. Deze 

opleiding gaat alleen door met minimum 4 kandidaten Instructeur 1 ster! De locatie zal het 

huis van de watersport zijn, tenzij er voor een andere locatie gekozen wordt. 

- Johan V. heeft gevraagd om in 2020 het IKP in te korten door 1 maal in het voorjaar en 1 

maal in het najaar te laten doorgaan. De aanwezigen hebben dit voorstel aanvaard op 

voorwaarde dat wij zouden kunnen samenwerken met de regio Limburg. 

Vraag voor samenwerking met de regio Limburg: 

- Johan Verschoren zal Edwin Wils contacteren met de vraag of dat zij willen samenwerken 

met de regio Antwerpen en Vlaams Brabant. De reden is om de handen in elkaar te slaan op 

gebied van IKP’s, opleidingen en evenementen. Deze vraag zal pas na 25 september 2019 

gesteld worden. Voor Antwerpen en Vlaams Brabant is er geen enkele belemmering en zien 

deze samenwerking als een voordeel voor de 3 provincies. 

Evaluatie V-Day 18 mei 2019: 

- De organisatie is goed verlopen en er zijn veel vaardigheden afgenomen door verschillende 

instructeurs van alle regio’s, waarvoor dank. 

- De catering was goed, enkel een minpuntje was dat de laatsten die de lunch nuttigden, snel 

de tweede duik dienden te doen. De tijdlimiet was te kortop de tweede duik! 

- Kortom, de V-Day werd als zeer positief ervaren en zal vervolgd worden… 

- Voor de volgende editie, staat alles nog open. Waar, hoe, wanneer, wat, dient nog concreet 

gepland te worden. Alle vzijn welkom en worden besproken op de volgende regio 

vergadering. 

Gebruik nieuwe NOB boeken: 

- Voorang geven aan de opleidingen van duiker 1,2 en 3 ster. Dit vinden de aanwezigen een 

hogere prioriteit dan de opleidingen voor Instructeur-Trainer en Master Instructor 3 ster. 

Hier bestaat al, mits kleine aanpassingen voldoende informatie en leerstof over! 

- Er is een werkgroep die zich bezighoud met de nieuwe NOB boeken van duiker 1, 2 en 3 ster, 

maar het is er heel stil na de laatste vergadering en gemaild verslag van de werkgroep??  

- Actie is nodig! Wij werken nog altijd met de vorige uitgave om deze cursussen te geven.  

Federatieduik op zondag 8 september 2019: 

- De federatieduik wordt verzorgd door de raad van bestuur. 

- Het is een spijtig toeval dat de federatieduik samenviel met de eerste IKP in de regio 

Antwerpen en Vlaams -Brabant. Nochtans was de planning heel vroeg kenbaar gemaakt!  

Johan Verschoren    Einde meeting: 22u15 
Regioverantwoordelijke Antwerpen/Vlaams Brabant 

 


