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VVW Duiken, Werkgroep Limburg 

 

Locatie : Zilvermeer Mol 

Tijdstip : 10 :00 – 11u30, zondag 11 april 

 

Aanwezigen : Jan Swinnen, Evrard Vanderhoydonks, Rik Peeters, Edwin Wils, Gilbert 

Schoenaers, Didier Westphalen 

Geëxcuseerd: Marc Vanwetswinkel 

 

Agenda, 

1. Specialty Cursus(sen), provinciaal georganiseerd 

- Een eerste specialty cursus zal op provinciaal vlak worden georganiseerd, nl. 

HVD 

 

- Planning van de 4 Modules: 

BLS:  

  Plaats: Sportoase Tongeren 

  Organiserende Club: http://users.telenet.be/OrcaDiversBilzen/ 

  Tijdstip: vrijdag 4 juni, 19u30 

O2:  

  Plaats: Sportoase Tongeren 

  Organiserende Club: Ambidivers en Orca Divers  

  Tijdstip: woensdag 16 juni, 19u00 

EHBO:  

  Plaats: Sportoase Tongeren 

  Organiserende Club: http://users.telenet.be/AmbidiversVZW/ 

  Tijdstip: woensdag 26 mei, 19u00 

Redden:  

  Plaats: nog te bevestigen 

  Organiserende Club: http://www.jaws.be/ 

  Tijdstip: nog te bevestigen 

 

- Inschrijvingen: Iedere VVW Duiker is welkom, het aantal inschrijvingen is 

voorlopig nog niet beperkt.  Plaatsen kunnen worden geweigerd.  

Inschrijvingen kan je doen bij Didier Westphalen 

(didier.westphalen@telenet.be). 

 

- Kosten: €20 per deelnemer en per module (Redden nog te bevestigen), te 

betalen voor aanvang van de opleiding aan de organiserende duikschool. In 

deze €20 is de homologatie kost van €15 inbegrepen.  De resterende €5 is 

voor de organiserende duikschool die dan ook de volledige organisatie en 

administratieve afhandeling voor zijn rekening zal nemen.  Vermits dit voor 

de eerste keer wordt gedaan, kan de prijs later aangepast worden.  Alle 

andere bijkomende kosten zijn niet inbegrepen (vervoer, cursus, drank, …) 

 

De vraag is ook gekomen voor een Specialty cursus voor Instructeurs HVD.  In de 

documenten op de VVW Duiken site, alsook in de Nieuwsbrief staat er vermeld dat 

de medische commissie dit zal organiseren.  De vraag zal aan de MC worden 

gesteld wanneer dit kan worden georganiseerd. 
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De andere specialties zullen later worden besproken.  Een specialty instructeur kan 

natuurlijk altijd een cursus organiseren en de werkgroep gebruiken om alle 

duikscholen te betrekken. 

 

De vraag was er ook om de specialty cursus voor Instructeurs “Basis Nitrox” te 

organiseren binnen de inschalingsperiode.  Deze periode is echter verlopen.  Dat is 

niet op 31 mei maar dat was op 31 maart.  De normale cursus omvat een dag theorie 

en 2 vooraf georganiseerde duiken. 

 

Ter herinnering, de andere specialties die we binnen VVW Duiken kunnen geven 

zijn: onderwaterfotografie, droogpakduiken en decompressieduiken 

 

2. Instructeuropleidingen 

Op dit ogenblik is er weet van 2 opleidingen en 1 aanvraag. 

- kandidaat Instructuer 1-ster 

Gilbert Schoenaers: coach Rik Peeters, evaluator Didier Westphalen 

Marianne Sizoo: coach ?, evaluator Marc Vanwetswinkel 

 

- kandidaat Instructeur 2-ster 

geen 

 

- kandidaat Instructeur Trainer 

Edwin Wils (pas vanaf 2011, 2 jaar na behalen I2) 

 

3. Vragen & Antwoorden, Sigma opleiding 

Er zijn geen vragen gesteld. 

 

4. Varia 

- Algemeen is er de opmerking gekomen dat het gebruik van een computer 

meer een noodzaak is dan een middel voor een instructeursopleiding (alsook 

voor informatie verspreiding).  Er is daarvoor niet dadelijk een oplossing 

maar voorstellen zijn welkom. 

 

- Iedere duikschoolverantwoordelijke zal het verslag van deze bijeenkomst 

ontvangen.  Er zal tevens ook worden gevraagd aan iedere Limburgse club 

om tenminste 1 clubafgevaardigde te sturen naar de werkgroep bijeenkomst. 

 

- De vraag is er gekomen om 1x per jaar een bal voor Limburgse Duikers te 

organiseren (incl. partners).  Wij zullen het nodige bespreken voor 

oktober/november dit jaar. 

 

- De volgende bijeenkomst zal georganiseerd worden in september (info 

volgt).   

 

 

Didier Westphalen, 11 april 2010 

 

(alle info in dit verslag in onder voorbehoud) 


