
 

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

MEETING GEGEVENS 

o Plaats 
VVW-Secretariaat 
Beatrijslaan 25 
B-2050 Antwerpen 
 

o Datum 
Vrijdag 16 september 2016 

o Duurtijd 
20h00 – 22h00 
 

Verwelkoming door Coördinator  Karl Haegens 

o Noteren van de aanwezigheid. 
o Aanstelling van de secretaris / schrijver van het verslag: Jan Haneveir / 

Karl Haegens 
 

Agenda punten 

1. Aanstellen nemer notulen 
2. Goedkeuren verslag vorige vergadering   Karl Haegens 
3. Actiepunten vorige vergadering    Karl Haegens 
4. Nieuwe vorderingsboekjes D1 en D2    Karl Haegens  
5. V-day 2016 evaluatie      Karl Haegens 
6. V-day 2017       Kathy Wouters  
7. CMAS kaartjes      Patrick Naegels 
8. PAT (Personal Assistant Training    Willy Adriaensen 
9. Andere?        …. 
10. Volgende vergadering 
 

Notulen 

Aanwezigen 

Adriaensen Willy  The Frogmen 
Haegens Karl  De Zeekat 
Christine monden  De Zeekat 
Roniger Luc   Fundive 
De Ridder Olivia  Fundive 
Van de Mosselaer Rina The Frogmen 
Verschoren Johan  The Frogmen 
Wouters Kathy  De Buddy’s 
Haneveir Jan  De Buddy’s 
Peeters Gunter  Diving Zaventem 
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1. Aanstellen van opnemer notulen 

Jan Haneveir 

2. Goedkeuren verslag vorige vergadering 

Vorig verslag werd algemeen goedgekeurd, geen opmerkingen. 

3. Actiepunten vorige vergadering 

Duurtijd van de opleidingen vastleggen op maximum 3 jaar en dit in de vorderingsboekjes 
plaatsen: Jan H. neemt dit mee naar de CO 

4. Nieuwe vorderingboekjes D1 en D2 

Nog niet door iedereen gebruikt. Zij die het gebruiken waren er posititief over. 
Enkele bemerkingen: 

 Geen plek om de datum van een eval te schrijven 

 De online versie is niet meer ge-update naar de versie nu in gebruik. De persoon die 
de online versie maakte wenst dit niet meer te doen. 

5. V-day 30 april 2016 evaluatie 

Feedback van V-day 2016 is besproken in een evaluatie meeting en het verslag hiervan is aan 
alle instructeurs bezord. 
Karl overloopt het document en meldt dat er toch in totaal 39 vaardigheden afgenomen zijn 
(cijfers Rina). 
Opmerkingen tijdens vergadering: 
Kathy: Voor beginnende duikers toch de mogelijkheid en de eigen keuze te laten bij de keuze 
van de eigen instructeur. 
Een eerste kleine "klad" versie van het draaiboek is opgesteld en kan als basis dienen voor de 
verdere uitwerking. 
Johan: Met andere instructeur duiken zouden we toch een beetje moeten promoten vind ik, 
zodat nieuwe duikers toch een beetje leren om eens met anderen te duiken. 
Wil graag helpen, opmerking --> vroeg verspreiden van de aankondiging is belangrijk. 
Luc: Het is toch de bedoeling van de V-day om Duikscholen met een klein kader te helpen om 
meer vaardigheden te kunnen afnemen door de hulp van instructeurs van andere clubs. 

6. V-day 2017. 

 
Beslissing volgende V-day: zaterdag 13 mei 2017 te Zilvermeer, Mol 
 
Indien je graag mee werkt aan de organisatie hiervan, gelieve je aan te melden bij Kathy 
Wouters!  
Kathy.wouters@skynet.be 
 

mailto:Kathy.wouters@skynet.be
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De berichtgeving rond V-Day 2017 zal nu reeds gecommuniceerd worden via de VVW-Duiken 
website en de andere communicatie kanalen. 
 
Karl: maakt evenement op FB en verwittigt reeds de uitbaters te Mol 
Olivia: zorgt dat het evenement op de kalender van VVW-duiken terecht komt 

7. CMAS kaartjes 

Patrick Naegels vraagt of er eventueel extra informatie op onze CMAS kaartjes kan geplaatst 
worden, conform zoals dit bij NELOS gebeurt. 
ie: gegevens verzekering met telefoonnummer, dieptekwalificatie en EN norm van het brevet 
met de internationale kwalificatie (bv Diveleader) 
 
antwoord Jan Haneveir: 
niet mogelijk; wij hebben andere verzekering en BEFOS niet bereid om andere 
verzekeringsgegevens te plaatsen dan deze van NELOS. De EN norm hangt samen met de EUF 
certificering, is een lopend project bij VVW-duiken 
 

8. PAT 

Willy licht de eerste ervaring toe: 
PAT - heeft 2 personen toegewezen gekregen vanuit de Zeekat. 
Mensen zijn naar ons toegekomen zonder het pakket Duiker -ster, echter wij waren van het 
idee en de veronderstelling dat deze mensen in het bezit waren van het pakket Duiker  1-
ster. 
(mensen zijn naar Spanje gekomen om de opleiding te volgen).  
Mensen hebben 4 duiken gedaan en het theorie gedeelte en enkele andere onderdelen zijn 
niet kunnen afgewerkt worden… nazorg in Belgie was nodig. 
Lessons learned: duidelijke communicatie door onafhankelijke instructeur en de duikschool 
zijn nodig. 
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9. Andere?  

 
Gunter: frogkick ook aanleren aan beginnende duikers. Veel stof tijdens federatieduik! Kan 
dit eventueel in de opleiding opgenomen worden? 
 
Johan: Kan de federatieduik niet eens op een andere duikplaats ingericht worden? 
De parking is zeer klein zodat mensen met mobilhomes eigenlijk niet kunnen komen. 
Verschillende mogelijkheden werden geopperd: Oesterdam, Dreischor, La Gombe, L’eau 
d’Heure,… 
Zal besproken worden. 
 
Johan: RVB - is er ergens budget voorzien voor het maken van promotie in lokale krantjes voor 
initiaties? Kathy neemt dit mee 
 

10. Volgende vergadering? 

 
Volgende regio vergadering zal op MAANDAG 16 januari 2017 plaats vinden om 20:00 in 
 

VVW-Secretariaat 
Beatrijslaan 25 
B-2050 Antwerpen 
 

 


