
 

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

Maandag 30 maart  2015 
 
Beste collega Instructeurs regio Vlaams Brabant en Antwerpen, 
 
 
Hierbij het verslag van onze meeting op 27-03-2015. 
 
Hopend jullie te zien op onze volgende meeting, 
Met sportieve groeten, 
 
Patrick  
 

AGENDA 

 

MEETING GEGEVENS 

o Plaats 
VVW-Secretariaat 
Beatrijslaan 25 
B-2050 Antwerpen 
 

o Datum 
Vrijdag 27 maart 2015 

o Duurtijd 
20h00 – 22h00 
 

Verwelkoming door Coördinator  Karl Haegens 

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

Agenda punten 

1) Welkom       Karl Haegens 
2) Aanstellen nemer notulen 
3) Goedkeuren verslag vorige vergadering    Karl Haegens 
4) Actiepunten vorige vergadering     Karl Haegens 
5) Aanstellen 2de mandaat regio ANT-BRA    Karl Haegens 
6) Verslag vergadering CO/RVB     aanwezige CO 
7) VVW duiken Link – homologeren van brevetten   Willy Adriaensen 
8) Lokale samenwerking duikclubs     Olivia De Ridder 
9) Niolon 2015       Karl Haegens 
10) Andere 
11) Volgende vergadering       
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Volgende vergaderingen  
 

 

Notulen 

Aanwezigen 

Adriaensen Willy  The Frogmen 
De Baerdemaeker Jan The Frogmen 
De Ridder Olivia  Fundive 
Derboven Remi  SODIPA duikclub 
De Pauw Peter                        De Schalkse ruiters 
Christine Monden                  De Zeekat 
Haegens Karl  De Zeekat 
Joshi Rahul   Fundive 
Kersbergen Robert  The Frogmen 
Magnus Michael  De Zeekat 
Naegels Patrick  De Zeekat 
Roniger Luc   Fundive 
Van de Mosselaer Rina The Frogmen 
Verschoren Johan  The Frogmen 

 

1. Welkom 

Karl heet iedereen welkom en stelt zich voor. 
Rondgang waarbij iedereen zich even kort voorstelt. 

2. Aanstellen van opnemer notulen 

Patrick Naegels 

3. Goedkeuren verslag vorige vergadering 

Vorig verslag werd algemeen goedgekeurd, geen opmerkingen. 

4. Actiepunten vorige vergadering 

 
a) Formulieren om in orde te zijn met de verzekering bij evenementen zijn beschikbaar bij 

het Secretariaat VVW 
b) Schoolhoofd bepaald wie mag homologeren en wie niet. 
c) Lijst met te evalueren vaardigheden zal opgesteld worden en volgende keer meegebracht 

worden 
d) De agenda zou up-to-date moeten gehouden worden op de VVW website 
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5. Aanstellen 2de mandaat regia ANT-BRA  

Remi Derboven stelt zich kandidaat om het 2de mandaat regio ANT-BRA op zich te nemen.  
 
Dit werd algemeen aanvaard. 
 
Hij stelt daarbij wel dat hij graag deze functie over geeft indien iemand anders er interesse 
voor heeft. 

 

6. Verslag vergadering CO/RVB 

Er is enkel een bespreking geweest in verband met degeplande doorlichting van het VVW 
Er zijn geen andere  agenda punten geweest  
 

7. VVW-duiken link - homologeren van brevetten 

Deze discussie werd in twee thema’s getrokken : 
a) Homologatie enkel door schoolhoofd of toegewezen instructeur ? 
b) Versnelde opleiding van KD (in een paar weken bijvorobeeld)? 

 
a) Homologatie enkel door schoolhoofd of toegewezen instructeur :  

Bij sommige clubs bestaat het probleem dat het schoolhoofd eigengereid optreedt.  
Ook de aangestelde instructeurs maken de homologie aan en staan dan ook geregistreerd 

terwijl andere instructeurs die ook met de opleiding geholpen hebben geen vermelding van 
hun inzet hebben .   

 
Dit kan een probleem opleveren als een I2 wil doorgroeien. Hierbij is een  ”Staat van 

Dienst” soms noodzakelijk. 
 
 De opmerkingen zijn :> 

o De wereld is niet perfect, elk systeem heeft zijn pijnpunten 
o Er moet in de club een opleidingsstructuur zijn.  Die wordt gegeven door het 

schoolhoofd. 
o Bij rondvraging blijkt dat de aanwezige vier schoolhoofden “alle instructeurs “ 

aanklikken in VVW-duiken-link zodat iedere instructeur kan homologeren. 
Hoewel het bekend is dat niet ieder schoolhoofd dat doet. Dat is het recht van 
het schoolhoofd. De instructeurs van de club moeten er tegen in opspraak komen 
als ze niet akkoord gaan. 

o Er is een “digitale “ versie van de opleiding in de maak. Hierdoor kan je elke 
instructeur en KD in detail opvolgen. Dit zou het probleem van het bewijs van 
“Staat van Dienst” oplossen. 
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b) Versnelde opleiding KD’s: 
1) Wij verliezen leden aan organisaties die een snelle duikopleiding geven, zoals 
PADI en recentelijk ook Nelos.  
2) Er zijn mensen die wel een duikopleiding willen maar niet aan het clubleven 
willen deelnemen. 

Deze twee elementen zijn eigen aan de hedendaagse mentaliteit 
 
Kan een snelle opleiding ook Sigma zijn, was de vraag?? => antwoord: elke club kan zelf 
bepalen hoe snel een opleiding wordt gegeven. 
 
VVW instructeur kan wel instructie geven maar tot nu toe kan enkel een clubinstructeur 
,waar de KD lid van is, homologeren. 
 
Er zou een pool van “free lance” instructeurs kunnen opgericht worden die in elke club 
kunnen ingezet worden. 
 
Free-lance VVW-intructeurs van buiten de club zouden ook moeten kunnen 
homologeren. 
 
Sommige VVW-instructeurs zijn sterk geïnteresseerd en gemotiveerd om “op maat 
gesneden”  duikopleidingen te organiseren die kandidaat duikers een snelle opleiding 
kunnen geven. En dit het hele jaar door.  
 
Maar andere hebben die tijd of deze interesse niet en houden liever aan een vast patroon 
per jaar. Zij steken liever tijd in leden die ook aan het clubleven deelnemen. 
 
Opmerkingen => 

 
o Er is geen reden waarom beide mogelijkheden niet kunnen. Diegene die interesse 

hebben snelle opleidingen te geven volgens Sigma kunnen zelf beslissen om deze 
opleidingen te geven.  

o Diegene die volgens een vast jaarlijks patroon les willen geven doen dat op hun 
manier. 

o Vraag meenemen naar de doorlichting (CO/RVB) om de visie te bepalen. 
 

Er werd vermeld dat sommige duikers die bij PADI begonnen zijn soms zelf ervaren dat ze 
tekort komen in hun duikopleiding en dan toch naar het VVW overschakelen. 

 

8. Locale samenwerking duikclubs. 

Bij de Buddy’s hebben ze teveel kandidaten KD2. Ze hebben instructeurs te kort. Kunnen we 
in de regio Antwerpen – Brabant samenwerken? 
 
Fundive heeft ook problemen in hun club (oa geen KD). 
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De opleiding van KD’s duurt te lang => als instructeur kan je zelf niet meer  aan “fun” duiken 
doen. 
 
Opmerkingen: 
 
Kunnen instructeurs van andere clubs inspringen? => betere communicatie tussen de clubs is 
nodig. => Er moet een communicatiekanaal gemaakt worden die door iedereen gemakkelijk 
te bereiken is = > Facebook? E-mail?.... 
 
Karl zal een Facebook groep opstellen “VVW-duiken regio Antwerpen – Brabant “ met elke 
instructeur van een Antwerpse en Brabantse club als lid. In elke club intern zouden de 
Facebook leden de informatie doorgeven aan de niet-Facebook leden. 
 
Er zou minstens één keer per jaar, maar liefst een paar keer, een gemeenschappelijke duikdag 
met alle instructeurs en KD’s gepland kunnen worden. Hierdoor zou een  tekort of teveel van 
instructeurs en KD’s in de clubs efficient kunnen opgevangen worden.  
 
In Nelos wordt in deze geest drie maal per jaar een “proevenweekend” gehouden. 
 
Dit zou best eerst op kleinere schaal uitgeprobeerd worden => als de Facebook “VVW regio 
Antwerpen-Brabant” opgericht is dan kunnen we dit eens lanceren. Voor deze proevendagen 
zouden minstens twee organisatoren nodig zijn. 

 

9. Niolon 2015 

Er werd bevestigd dat Niolon 2015 WEL doorgaat.  
De datum ervan is zelfs vastgelegd. 
 

10. Andere 

Powerpoint presentatie KD2 : Carlo Vanhee heeft een rondvraag gestuurd of het noodzakelijk 
is dat die opleiding KD2  het deel moet bevatten van stromingen op de Noordzee met 
stromingskaarten. 
 
Hiervan waren er voor- en tegenstanders. 
 
Best is dat iedereen op de e-mail van Carlo Vanhee antwoord en zijn eigen mening uit.  
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11. Volgende vergadering – regelmaat? 

Het aantal vergaderingen per jaar zal beperkt worden om overdaad tegen te gaan. 
Volgende vergadering zal eind september plaats vinden om 20:00 in 

VVW-Secretariaat 
Beatrijslaan 25 
B-2050 Antwerpen 
 

De juiste datum zal nog meegedeeld worden 


