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                          Verslag vergadering regionale werkgroep West- en Oost Vlaanderen 
 

Datum : 2016-11-15 

 

Locatie : 't Kasteeltje te Heule 

 

     Aanwezig :     
   - De Deeko’s: Geert Steeland - Lode Dierickx 

   - Delphinus: Carine Declercq - Philippe Depoorter - Katty Dinneweth - Marc Maelfait 

   - Duikernikkers: / 

   - Galathea:  / 

   - Lifesaving and Diving association: / 

   - Pelagos: Armand De Broeder – Gina Caestecker 

   - Scuba Diving Team Oostende : Dirk Deroo - Eddy Boret - Filip Craey 

   - Tortuga Divers: Stijn Van Quekelberghe – Yanick Lathuy 

   - Waregemse duikersklub : / 

   - Scubafun diving team: / 

   - Guy Serville : Alain Witkowski – Chris Defreyne     

 

                                                            

                      Verontschuldigd : 

                                           - De Deeko’s: Geert Debouver – Ellen Bostoen 

    - Delphinus: /    

    - Duikernikkers: Yanick Holvoet - Glenn Pylyser  

    - Galathea: Dion D’Hoop   

    - Lifesaving and Diving association: / 

   - Pelagos: / 

    - Scuba Diving Team Oostende : Danny Styns   

    - Tortuga Divers: / 

    - Waregemse duikersklub : Kristoff De Moor     

- Scubafun diving team: / 

   - Guy Serville : /     

 

 

             Afwezige clubs :  - Duikernikkers 

   - Galathea 

        - Lifesaving and Diving association 

        - Waregemse duikersklub  

      - Scubafun diving team 
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A. Welkom door Carlo Vanhee en enthousiast over het groot aantal aanwezigen, 6 van 

11 duikenscholen/clubs vertegenwoordigd! 

 

Aanvang om 20:10u. 

 

B. Vooropgestelde agenda - blokken:  
 

 
 

 

C. To do's vanuit de vorige regionale vergadering   

 

1. Kan 3 - jaarlijkse herscholing I-HVD regionaal worden georganiseerd ? 

• CO-vergadering Januari => voorstel door Jan Vosters!! 

i. De draft van de PDF Handleiding organisatie Opleiding HVD 

wordt geconsulteerd die Jan V. heeft uitgewerkt. Daarin kunnen 

we het toegevoegd brevet  I-HVD Master bekijken.  

Een knipsel uit deze file: 

 
VVW Specialty Master instructeur HVD 
Het brevet specialty Master instructeur HVD wordt enkel toegekend door de CO van VVW duiken en enkel 

       onder zeer specifieke voorwaarden. 

Dit houd in: I – HVD zijn en bovendien werkzaam zijn als arts, verpleegkundige, ambulancier, hoger redder  

       of brandweerduiker. Andere diploma’s kunnen in overweging genomen worden en zullen door de CO   

geëvalueerd worden. 

Om zich kandidaat te stellen voor het brevet Master instructeur HVD wordt een mail gestuurd naar de  

voorzitter CO met vermelding van motivatie, professionele achtergrond en als bijlage het betreffende  

diploma. De voorzitter CO zal vervolgens deze kandidatuur op de daaropvolgende CO vergadering  

voorbrengen zodat een beslissing genomen kan worden. Deze beslissing zal via mail aan de kandidaat  

kenbaar gemaakt worden. 

Bevoegdheden van de VVW Specialty Master instructeur HVD 

Deze instructeur heeft alle bevoegdheden van een I – HVD en mag bijkomend zelfstandig bijscholingen  

organiseren voor I – HVD. 

 

Het is niet toegelaten voor een specialty master instructeur HVD om opleiding I-HVD te organiseren of  

brevetten I-HVD uit te schrijven. 

 

To Do’s vorige vergadering 

 Items vanuit de CO & Regionale 
werking 

Items vanuit de regio 
duikscholen(clubs) 

Varia van de aanwezigen 
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ii. Bij deze kunnen we er vanuit gaan - al is dit voorbarig - dat vanaf 

volgend jaar de 3-jaarlijkse heropfrissing; regionaal zal kunnen 

worden georganiseerd. (concrete info qua tijdsbestek en details 

zullen te lezen zijn in de volgende Nieuwsbrief, gelanceerd vanuit 

de CO) 

 

iii. De regio is heel blij deze troef te mogen ontvangen en zal zich bij 

deze accurater kunnen inspelen op de noden van onze regionale 

instructeurs  

Vb.: data op zaterdag(en) en zondag(en) organiseren  

 

Punt afgevinkt 

 

2. Investeren in instructeurs (trainers) 

• Vanuit RvB/CO is men niet geneigd te investeren in kader door het 

schrappen van inschrijvingsgeld. 

i. “een loon naar werken”  1
ste

 instantie gedacht aan een uitwerking van 

onkostenvergoeding 

 

    Voorlopig laten rusten, CO heeft momenteel andere prioriteiten.  

   Wordt geagendeerd op CO-vergadering november 2016 zodat punt  

   niet verloren gaat. 

 

3. Waarom ontvangt de 1-ster Instr. het Cedip Instructeur 1-ster brevetkaartje niet 

(meer)?” 

 Er werd indertijd beslist in de CO om de I1* geen jaarlijks nieuw kaartje toe 

te sturen. 

 Worden de kaartjes toch verdeeld of blijft de CO bij haar besluit? 

i. Kaartjes werden dit jaar opnieuw verdeeld & dit zal de volgende jaren 

worden herhaald. 

 

Punt afgevinkt 

 

4. Bijscholing I-HVD => data? 

 Dit is telkens op een zaterdag! Reeds nota genomen van I-HVD die zich 

onmogelijk kunnen vrijmaken op een zaterdag!  

 Wordt in de toekomst r.m.h. bij regionale organisatie!? 

i. zie antwoord bij punt 1. iii 

 

Punt afgevinkt 

 

5. Duiken met anders validen =>mogelijkheid tot afleveren VVW-brevet? 

 Actie door de CO => contact met Marc Vanwetswinkel  

 (zie agenda-punt CO)  

Wordt verder opgevolgd. 
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D. Items vanuit de CO & Regionale werking: 

(CO agenda-punten) 

 

6. Duiken met een handicap (regionaal agenda-punt/Armand)  

  Marc Vww werkte een 1
ste

 voorstel uit. 

i. Matrix => per brevet beschreven beperkingen, classificatie  

=> parallel brevettensysteem => groeien. 

ii. Toekomst => via deze weg Instr. vormen 

iii. Voorstel wordt verder uitgewerkt & nagegaan of deze brevetten ook 

internationaal kunnen worden erkend. 

 

 Welk brevet afleveren? 

i. HSA –brevettering Instr. Is duur => IT nog duurder! 

 

7. EUF- verloop  

 Werkgroep samen brengen 

i. Deze zal opzoekwerk verrichten 

ii. Er wordt een stappenplan ter begeleiding v/d werkgroep opgemaakt 

iii. Vooropgesteld: Dec 1
ste

 werkvergadering  
o Yanick Lathuy van de Tortuga Divers was heel verwonderd daar hij 

zich tevens kandidaat heeft gesteld om mee te werken aan dit 

project en tot op heden nog geen enkele respons kreeg op zijn 

schrijven!! 
o Hij stelde zich kandidaat op 11 mei en stuurde een herinnering op 

23 augustus. 
 

Wordt medegedeeld aan de CO en vragend waar het is fout gelopen. 

 

8. VVW-Duiken-Link  

 Jo Vdd werkte voorstel uit => meer automatisering  

i. I-Standaards & inlogbevoegdheden => kunnen grondig worden 

aanpast => link klaar maken voor de toekomst  

ii. Leden eigen gegevens kunnen aanpassen 

iii. Afspraken worden gemaakt om te concretiseren 

 

 

9. IKP - online  

 Idee = om dit onder te brengen in de VVW-Duiken-Link 

i. Meerkeuze vragen & open vragen opnemen 

ii. Geen tijdsdruk voor dit project => toekomst => verdere uitwerking & 

concretiseren 

 

10. Vorderingsboekje Duiker 3-ster  

 Wordt verder uitgewerkt naar analogie van nieuwe edities D1* & D2*  
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11. Opleiding I1*  

 Bijsturing noodzakelijk => vereenvoudiging => EUF! 

i. APRE-model wordt geïntroduceerd 

ii. OW-training kan verschoven worden naar overdekt binnenwater  

(vb. duiktransfo) 

 

(Regionale agenda-punten) 

 

12. Proficiat voor nieuwe Instructeur Trainers !!! 

 Dirk Duplessis "Moby Dick" te Tienen 

 Rahul Joshi "Fundive" te Vorst 

 Carine Declercq " Delphinus" te Heule 

 Filip Craey "SDTO" te Oostende 

 

i. Van harte bedankt voor jullie inzet en gedrevenheid.  

ii. De regionale wenst jullie heel veel succes en voldoening. 

 

 

  

13. Ter info, een voorstelling van een andere “Duiklogboekje”  

 Daar al meermaals enthousiast werd gereageerd op mijn eigen gemaakt 

duikboekje, stel ik deze graag voor zoals deze al werd ontworpen t.v.v de 

Duikschool "De Deeko's" te Meulebeke. 

i. Op vraag van Gina => een voorbeeld van een ingevuld exemplaar: 
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ii. Duikscholen/clubs die geïnteresseerd om dit duiklogboekje tbv hun 

duikschool ter beschikking te stellen; afgestemd op hun logo en naam; 

kunnen mij via mail bereiken. Feel free!  

 

iii. Prijs: 25 exemplaren = 9,3€/boekje 

                      50 exemplaren = 7,3€/ boekje 

 

 

14. Werkgroep Ppt VVW-Duiken  

 Terug van weggeweest   

i. Doelstelling: traject D2* op de I-Standaards vóór groot verlof. 

o De Ppt D2* - Hoofdstuk 2 - deel 1 werd gedemonstreerd. 

 

 

E. Items vanuit de regio duikscholen(clubs) 

 

15. SDTO – Eddy Boret  

 Bij georganiseerde specialties => geen bevredigd aantal kandidaten ! 

of 

 Kandidaten willen een specialty volgen => maar geen beschikbare 

instructeurs ! 

i. kunnen we de inspanningen regionaal bundelen – opleidingen 

club/duikscholen regionaal transparant maken voor de regio 

 

 Eddy nam het woord en rond de tafel werd gedebatteerd "hoe" we dit konden 

aanpakken. 

i. Marc stelde voor een "gesloten groep" met de naam "VVW 

Instructeur Regio West - en Oost - Vlaanderen" op facebook te 

lanceren - is intussen al gebeurd; dankjewel Marc -, een medium 

waarop al heel veel instructeurs te bereiken zijn, het project kan (heel) 

snel worden opgestart zonder teveel toeters en bellen. 

 

o De meesten konden zich daarin vinden alhoewel niet iedereen 

"facebook-minded" is. Een account aanmaken zal dus 

noodzakelijk kwaad zijn als je individueel wenst gebruik te 

maken of een aanspreekpersoon binnen je clubinstructeurs-

korps die dit voor zijn rekening neemt & die op zijn beurt  de 

duikschool/club informeert. 

 

Desalniettemin is de duikschool/club niet verplicht deze 

regionale tool te gebruiken. Het is aangemaakt voor jullie, 

volledig vrijblijvend om er al of niet gebruik van te maken. 
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o Alle regionale instructeurs zullen uitgenodigd worden om de 

groep te vervoegen door duikbuddies of vrienden die reeds in 

de groep zijn opgenomen. Dit via je reeds bestaand account of 

via e-mail adres.  

 

o Doel:  

- zoek je een instructeur(s) voor een of andere specialty 

en/of ter ondersteuning van een georganiseerd traject binnen 

je duikschool/club, dan kun je deze vraag in de groep gooien 

of 

- zijn er nog plaatsen vrij bij een georganiseerde specialty 

en/of traject, dan kun je dit laten weten in de groep 

 

- iedereen vrij om zijn noden te laten kennen of in alle talen te 

zwijgen (jammer) 

 

- VOORAL niet de bedoeling om toeters en bellen van je 

persoonlijk reilen en zeilen te posten!! 

 

 Dit moet functioneel blijven en NIET persoonlijk! 

 

Punt afgevinkt 

 

16. Werkgroep Ppt – Ellen Bostoen 

 Tot heden nog geen enkele feedback gekregen op aangeboden lesplannen D3* 

via I-Standaards. 

i. Ofwel heel goed of niet gebruikt! 

o Dephinus gaf te kennen dat zijn alvast gebruiker zijn. 

o Kan het gebruik worden gemonitord?   

 

 Punt mailen naar Danny Styns 

 

   Antwoord van Danny op 28/11: Het gebruik kan niet gemonitord worden.   

   We kunnen zien wie heeft ingelogd op de hoofdsite, maar niet wie een specifiek 

   document raadpleegt.  Dankjewel Danny 

 
 Punt afgevinkt 
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F. Varia van de aanwezigen 

 

Armant - Pelagos 

 Armand homologeerde tijdens een duikreis enkele vaardigheden van een lid van 

duikschool "Orka Divers" te Bilzen. Nadien bleek Edwin Wils 2*IT die niet te 

aanvaarden. 

 Kan dit zo maar? 

 Wordt de geloofwaardigheid van andere instructeurs in twijfel 

getrokken? 

 Hoe moet de kandidaat zich bij dergelijke situatie voelen? 

 

   Punt wordt ter kennis gebracht van de commissie deontologie en CO 

 

 Karel Vanlauwe reikte zijn diensten aan t.b.v. de zeestage te Niolon. 

 Hij kreeg blijkbaar geen antwoord. 

 Op de stage zelf wordt zijn hulp ingeroepen!! 

 Totaal onvoorbereid en op deze manier je zeestage starten is toch geen 

manier van werken! 

   

   Punt wordt ter kennis gebracht van de CO en vragend wat er fout ging. 

 
 

Carine - Dephinus 

 "Toppie" voor de aangename grote aanwezigheid. 

 

 

Philippe - Dephinus 

 Het zou heel aangenaam zijn bij wisselend mail verkeer dat er daadwerkelijk 

wordt geantwoord - in eerste instantie - door een gemandateerd / aangeduid 

persoon. 

 Het mailen naar de een e-mail adres als Vb.: co@vvw-duiken.be; 

waarbij een reeks van mensen worden aangesproken, wordt 

klaarblijkelijk het antwoord uitgesteld door de groep - ene wacht op 

de andere - en verdwijnt de mail in tijd. 

 

Bijgevolg GEEN antwoord = heel demotiverend voor diegene die 

wacht op antwoord! 

 

Punt wordt ter kennis gebracht van de CO. 

 

Geert - De Deeko's 

 Ik zoek een duikschool/club die een traject D1* start zodat ik mijn traject KI1* 

terug kan opnemen & afwerken. 

 SDTO reageerde op 28/11: vermits we zelf al 2 KI1 hebben, en er bij ons 

nog slechts 5 theorielessen moeten worden gegeven aan KD1, vrees ik dat het 

niet mogelijk zal zijn om Geert er bij te nemen, tegenstaande wat 

aanvankelijk was gedacht & geïnformeerd.  
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 In Spanje werd ik verplicht om een verzekering te kopen - 12,5€ - .  

Medisch blaadje en brevet kaartje bleek op 1ste zicht niet voldoende.   

 Er werd rond de tafel gedebatteerde & Marc haalde aan dat achteraan 

het medisch blaadje de uitleg in 12 talen te lezen is! 

 

Filip  - SDTO 

 Een heel constructieve vergadering!  

 

 

Marc - Dephinus 

 Heel tof, veel positieve vibes! 

 

 

Vergadering afgesloten om 22:30u. 

 

Volgende vergadering gepland op een woensdag in maart 2017, vóór de Algemene 

Instructeurs vergadering te Heule, tenzij een duikschool/club zijn infrastructuur ter 

beschikking stelt! 

 

Agenda-punten kunnen ten aller tijde worden gemaild. 

 

Verslag opgemaakt door Carlo Vanhee  

Carlo Vanhee 
Coördinator West - en Oost Vlaanderen 

Instructor 2* Specialty 

GSM: 0496/275580 

Izegemseaardeweg 50 – 8800 Roeselare – Beveren 

www.vvw-duiken.be 

 

 

 

 

 

http://www.vvw-duiken.be/

