
 

Verslag Regio meeting Instructeurs VVW-Duiken – Antwerpen en Vlaams Brabant 

MEETING GEGEVENS 

o Plaats 
VVW-Secretariaat 
Beatrijslaan 25 

B-2050 Antwerpen 
 

o Datum 
Vrijdag 17 januari 2017 

o Duurtijd 
20h00 – 22h00 

 

Verwelkoming door Coördinator  Karl Haegens 

o Noteren van de aanwezigheid. 
o Aanstelling van de secretaris / schrijver van het verslag: Patrick Naegels 

Agenda punten 

        
1. Aanstellen nemer notulen 
2. Goedkeuren verslag vorige vergadering  Karl Haegens 

3. Actiepunten vorige vergadering    Karl Haegens 
4. Toelichting VVW door Marc Peroon   Kathy  
5. Organiseren vergaderingen    Jan Haneveir 
6. Vaardigheden ademautomaat wisselen /ALV  Jan Haneveir 
7. Handleiding HVD     Jan V /Karl  
8. V-day 2017 Zaterdag 13 mei    Kathy/ Karl 
9. Andere?       
10. Volgende vergadering 

 

Notulen 

Aanwezigen 

Adriaensen Willy  The Frogmen 
De Baerdemaeker Jan Frogmen 

Haegens Karl  De Zeekat 
Naegels Patrick  De Zeekat 

Van de Mosselaer Rina The Frogmen 
Verschoren Johan  Frogmen 
Wouters Kathy  Scubado + De Buddy’s 

Magnus Michael  De Zeekat 
Peeters Gunter  Diving Zaventem 
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1. Aanstellen van opnemer notulen 

Patrick Naegels 

2. Goedkeuren verslag vorige vergadering 

Vorig verslag werd algemeen goedgekeurd, geen opmerkingen. 

3. Actiepunten vorige vergadering 

- Duurtijd opleidingen vastleggen op 3 jaar is nog niet beslist. 
- Nieuwe vorderingsboekjes: evaluatie datum nog niet bepaald/geen initiatief 

genomen. 
- Federatieduik in Bergsediepsluis=> Jan 

 

4. Toelichting splitsing VVW-Recrea 

Marc Persoons heeft weinig verteld ivm splitsing VVW-Recrea. Recrea is weg dus verzekering 
moest ook aangepast worden. 

Personeel Britt en Gerda zijn er nog maar enkel in de voormiddag. Gerda soms in de 
namiddag. 

VVW-duiken is geen gesubsidieerde organisatie maar wel een erkende duikorganisatie. 

5. Organiseren vergaderingen.  

Probleem van de zaal: 

 
Bij vergadering melden aan secretariaat wie organiseert en in welke zaal 

Niet beschikbaar => andere zaal/oplossing uitkiezen 

Wel beschikbaar => vastleggen in agenda + agenda punten + uitnodigen 
 

Melden op VVW-duiken-link 
Melden op Facebook 
 

Vastleggen van een zaal zal in de toekomt ook via VVW-duiken-link kunnen gedaan worden. 
 

6. Vaardigheden ademautomaat wisselen / ALV. 

In opleiding open water wordt vaak eerst buddybreathing geoefend en daarna pas ALV.  
 

Opmerking: beter enkel ALV oefenen als er lucht gevraagd wordt. En pas later in het zwembad 
buddy breathing oefenen maar niet meer in het open water. 
 

Jan BDM => beter longhose gebruiken. 
Nadeel is dan wel 

- Niet iedereen heeft een longhose 
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- Op vakantie heb je ook niet altijd een longhose als je materiaal 
huurt 

- Een longhose kan ook storen voor beginnende duikers 
 

Karl => beter de twee zaken splitsen: Buddy Breathing <> ALV met voor elk een 
kwalificatieproef. 
 

Iedereen is akkoord met het splitsen van deze vaardigheden in twee proeven. 
 
Belangrijk voor beginnende duikers is de ALV-configuratie vast te leggen. 

 

7. Handleiding HVD.  

Er komt een nieuwe HVD handleiding. Jan Vosters is spijtig genoeg niet aanwezig.  

 
Er moet een Master Instructeur I-HVD gecreëerd worden. Dan kunnen die dat onder 

supervisie van Jan Vosters zelf in hun eigen regio onderrichten ipv dat iedereen naar de 
Beatrijslaan hoeft te gaan. 
 

Jan Vosters bepaalt wat er gegeven wordt. 
 
Master Instructeur HVD dient enkel voor herscholing (3-jaarlijks) en NIET voor de opleiding 

HVD. 

8. V-day zaterdag 13 mei 2017 

Kathy heeft het draaiboek opgemaakt. Datum is zaterdag 13 mei 2017. 
 

Bedoeling is KD te mengen met instructeurs van andere clubs maar het moet geen 
verplichting zijn. 
 

Hoe met sponsoring?  
 

Kostenplaatje van V-day doorgeven aan het bestuur. 
 
Karl stuurt nog een email om een aparte V-day 2017 vergadering te houden. 

9. Andere?  

Dirk Duplessis (Moby Dick) heeft een probleem met opleidingen: te weinig instructeurs of 
enkel oudere instructeurs niet bekend met het Sigma systeem. 

 
Johan => beter oude instructeurs opleiden naar Sigma instructeurs. Maar Dirk Duplessis is 

Instructeur Trainer zo dat kan hji zelf ook. Probleem is de motivatie van de oude instructeurs.  
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Vorderingboekjes O2 en BLS in starterspakket bijsteken => CO 

 
Promotie duiken in lokale krantjes/initiatieven /lichtkrant?? Kathy op website “Uit in 

Vlaanderen” kan gratis gepubliceerd worden. Reclamebudget is nog niet bepaald. 
 

10. Volgende vergadering ? 

 
Volgende regio vergadering zal op 4 september 2017 plaats vinden om 20:00 in 
 

VVW-Secretariaat 
Beatrijslaan 25 
B-2050 Antwerpen 
 

 


