
 

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

MEETING GEGEVENS 

o Plaats 
VVW-Secretariaat 
Beatrijslaan 25 
B-2050 Antwerpen 
 

o Datum 
Vrijdag 22 januari 2016 

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. Welkom       Karl Haegens 
2. Aanstellen nemer notulen 
3. Goedkeuren verslag vorige vergadering   Karl Haegens 
4. Actiepunten vorige vergadering    Karl Haegens 
5. Nieuwe vorderingsboekjes D1 en D2    Jan Haneveir  
6. Richtlijn freelance instructeur     Jan Haneveir 
7. V-day! Vaardighedendag 30 april 2016   Kathy Wouters  
8. Regiodag te duiktank Transfo     Kathy Wouters 
9. Clubopleidingen 2016      Karl Haegens 
10. Andere?        …. 
11. Volgende vergadering 
 

Notulen 

Aanwezigen 

Adriaensen Willy  The Frogmen 
DB Jan   Frogmen 
Deen John   Buddy’s 
De Pauw Peter  De Schalkse Duikers 
Haegens Karl  De Zeekat 
Naegels Patrick  De Zeekat 
Rahul Joshi   Fundive 
Van de Mosselaer Rina The Frogmen 
Verschoren Johan  The Frogmen 
Wouters Kathy  De Buddy’s 
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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 

Geen 

5. Nieuwe vorderingboekjes D1 en D2 

De nieuwe vorderingboekjes zien er praktischer uit dan de huidige. De “blokken” opgaven 
staan in volgorde van moeilijkheidsgraad. 
 
Er zijn ook clubs die de vorderingen van hun KD’s via Google Drive doen. 
 
In de toekomst gaat het VVW de registratie van de vorderingen via de website doen. Dan kan 
je ook de vorderingen van de KD op voorhand eens doornemen. Ook de nodige vervolgacties, 
registratie brevetten etc….kan automatischer verlopen. 
Het is niet duidelijk wanneer dat zal uitgevoerd worden. 
 
Iedereen wordt gevraagd de vorderingboekjes eens door te nemen en opmerkingen naar de 
CO te sturen. 
 
Opmerkingen: 
a) De tijdlimiet van de opleiding zou ook duidelijk in het vorderingboekje moeten vermeld 

worden. Dit zou best op 3 jaar gezet worden. Een te beperkte opleidingstijd is tegen het 
Sigma principe (leren op je eigen tempo). Maar zonder opgelegde tijdslimiet gaat er bij 
de KD’s een laksheid optreden zodat je als instructeur riskeert een speelbal te worden 
van de KD’s hun peroonlijke agenda’s. 
Maar er blijft wel een verantwoordelijkheid bij de instructeur => als duidelijk is dat een 
KD zijn vaardigheden voor de drie jaar verloren heeft moet men opnieuw beginnen. 

 
b) Een papieren vorderingsboekje is eigenlijk wel handiger aan de kant. 
 
c) Vroeger waren er rode (KD1), gele (KD2) en groene (KD3) kaarten waar alle vaardigheden 

van de KD’s op vermeld stonden. Dat was ook handig. Deze kaarten pasten in de 
logboekjes. 
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d) Het vroegere duikboekje/vademecum is helemaal niet meer up-to-date. Dat zou eens 
moeten aangepast worden aan de huidige stand van zaken. 

 

6. Richtlijn freelance instructeur.  

Er is een document door Jan Haneveir opgemaakt ivm met “freelance” instructeur.  
 
Dit document is door de aanwezigen doorgenomen. 
 
Willie Adriaensen heeft er geen moeilijkheden mee. Het sluit bij zijn idee aan. Bedoeling is 
meer leden te krijgen voor het VVW. En een vrije instructeur kan een lid van een duikclub op 
korte tijd opleiden. Ook voor specialties kan dit van pas komen. 
 
Sommige duikers/besturen (buiten onze regiovergadering) hebben kennelijk toch nog steeds 
bezwaren geuit waarschijnlijk omdat het concept nog niet goed overkomt of niet goed 
begrepen wordt. 
 
Voorwaarde is wel dat de KD lid bij een VVW-club moet zijn. 
 
Discussiepunt blijft: wie maakt de homologatie op het eind van de opleiding? Maar een 
freelance instructeur kan nu ook al aan de club vragen om te homologeren. Dus een probleem 
is er eigenlijk niet. 
 
Het document van Jan zou nog eens bekeken moeten worden. Het is slechts een kladversie.  
Maar er werd wel al geopperd dat de lijn met “bezoldigd instructeur” zou moeten weggelaten 
worden. 
 
Spijtig genoeg was Jan Haneveir niet aanwezig om meer uitleg/inbreng te geven 
 
Opleidingen bij Nelos worden geschat op 500€, die van Padi op 600€, beide alles inbegrepen 
ook duikmateriaal. 
Alles bij elkaar genomen is een VVW-opleiding waarschjinlijk goedkoper maar het zal toch de 
Nelos en Padi prijzen benaderen. 
 
Opmerking gesteld: Nelos instructeurs krijgen hun onkosten vergoed. Waar halen ze dat geld 
vandaan? 

7. V-day! Vaardighedendag 30 april 2016. 

 
Op zaterag 30 April zal de vaardighedendag plaatsnemen. Eerder organiseren is te koud en 
later is er het risico dat er te veel andere activiteiten gepland zullen zijn. 
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Waarschijnlijk wordt het Mol maar er is nog geen uitbater (Nota van Karl: ondertussen is er 
wel een nieuwe uitbater: Dive Senses http://www.divesenses.nl/ . een vergadering is belegd 
op 9 april met de nieuwe uitbater) 
 Ekeren behoort ook nog tot de mogelijkheden.  
 
Iedereen kan zijn eigen picknick meenemen. 
 
Rahul Joshi kon bevestigen dat eigen voedsel en drank meenemen geen probleem is in het 
Zilvermeer. Ook de compressor om de flessen te vullen kan bediend worden door het 
personeel van het Zilvermeer.  
Ook zonder uitbater zijn de WC, douches etc… geopend. 
De toegang tot het Zilvermeer zal wel betaald moeten worden. 
 
Dagcoördinator is Rina Van de Mosselaer. 
 

o Alle clubs zouden moeten melden hoeveel KD’s en hoeveel Instructeurs zouden 
komen.  

o Hoeveel duiken wil een instructeur doen (mogen korte duiken zijn) 
o Organisatie: hoe duiken, aankleden, buddyduiken, etc… 
o Rahul kan voor een platform zorgen zodat stofvorming in het water aan de kant 

vermeden wordt. 
o Veiligheidsploeg: ook D3, D4, I1 zijn nodig om aan de kant te helpen. 
o Welke vaardigheden zijn nodig voor de KD zodat we ons hierop kunnen 

voorbereiden => opmaken van een lijstje en deze ook naar de clubs sturen. 
o VVW-tent is al gereserveerd 
o Oppervlakte veiligheid met de boot=> Rahul heeft een sleutel van de boot  
o KI1 en KI2 kunnen misschien ook vaardigheden afnemen bij KD1-2 ifv hun 

opleiding, als dit zou passen.  
o KD1 zouden enkel vaardigheden afnemen met een instructeur van hun eigen 

club. KD2 zouden ook vaardigheden kunnen laten afnemen door instructeurs van 
een andere club. 

o KD zouden hun keuze van hun vaardigheden moeten kunnen maken 
o KD ook op de hoogte stellen voor de vaardighedendag dat ze een instructeur van 

een andere club kunnen toegewezen krijgen. 
 

8. Regiodag te duiktank Transfo.  

Marc Malfait, de uitbater van Duiktank Transfo, nodigt iedereen uit om langs te komen. Maar 
vanuit het VVW-duiken of regionaal wordt er geen speciale actie ondernomen. Dit is vrijwillig. 
 
De toegang kost wel 72€ voor 1 uur maar je moet wel met minstens zes man zijn (72€ voor 
die zes man).  
 

http://www.divesenses.nl/
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Om vaardigheden aan te leren kun je dat best ’s avonds doen. In het weekend zit de Duiktank 
Transfo vol. 
 
In Duitsland kan je voor 45€ een hele dag in de duiktank. 
 

9. Clubopleidingen 2016  

Er wordt nog eens duidelijk bevestigd dat clubs bij elkaar hulp kunnen vragen voor 
instructeurs, opleidingen of welk probleem ook. 
 
De clubs zouden beter of meer moeten communiceren hieromtrent: oa via de Regionale 
Facebook website, e-mail, persoonlijk contacten etc.. 
 
Elkaar helpen hoeft niet enkel tijdens de vaardighedendag te zijn. 

10. Andere?  

 
Op 12 maart is er de Instructeursvergadering 
19-20 maart Duiksportbeurs Kinepolis 
 

11. Volgende vergadering? 

 
 
Volgende regio vergadering zal in September 2016 (juiste datum nog te bepalen) plaats 
vinden om 20:00 in 
 

VVW-Secretariaat 
Beatrijslaan 25 
B-2050 Antwerpen 
 

De juiste datum zal nog meegedeeld worden 
 


