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                          Verslag vergadering regionale werkgroep West- en Oost Vlaanderen 
 

Datum : 2017-03-22 

 

Locatie : 't Kasteeltje te Heule 

 

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

       - Delphinus: Jo Vandendriessche - Katty Dinneweth - Kris Heldenbergh - Carine    

                                                   Declercq 

   - Duikernikkers: Yanick Holvoet 

   - Galathea: Dion D’Hoop   

   - Lifesaving and Diving association: / 

   - Pelagos: Armand De Broeder - Gina Caestecker – Istvan Den Tyn 

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

   - Tortuga Divers: Stijn Van Quekelberghe 

   - Waregemse duikersklub : Ellen Bostoen - Kristoff  De Moor 

   - Scubafun diving team: / 

   - Guy Serville : /     

 

                                                            

                      Verontschuldigd :    - De Deeko’s: / 

   - Delphinus: Marc Maelfait - Philippe Depoorter 

    - Duikernikkers: /    

    - Galathea: / 

    - Lifesaving and Diving association: / 

   - Pelagos: / 

    - Scuba Diving Team Oostende : Danny Styns   

- Tortuga Divers:  

 - Waregemse duikersklub : Luc Dekens     

- Scubafun diving team: / 

   - Guy Serville : Dieter Maezele     

 

 

             Afwezige clubs :  - Lifesaving and Diving association 

      - Scubafun diving team 

      - Guy Serville 
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A. Om 20u10u start van de vergadering. 

Verwelkoming door Carlo Vanhee en heel verrast door de grote opkomst en de 

vertegenwoordiging van de meeste duikscholen/clubs (yeeeeaaaahh) ! 

 

 

B. Vooropgestelde agenda-blokken:  
 

 
 

 

C. To do's vanuit de vorige regionale vergadering   

 

1. Investeren in instructeurs (trainers) 

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

schrappen van inschrijvingsgeld 

• Naar “een loon naar werken” wordt in 1
ste

 instantie gedacht aan een 

uitwerking van onkostenvergoeding 

=> Niet aan bod gekomen. Opname volgende CO-vergadering. 

 

 

2. EUF-werkgroep samen brengen, 1
ste

 werkvergadering 

• Yanick Lathuy van de Tortuga Divers misnoegd -> kandidaat gesteld en 

geen respons !  

=> Dion liet weten dat de mail van Yanick door het net was geglipt. 

Yanick werd opgenomen in volgend mailverkeer 

√ afgevinkt 

 

• Er zijn nog steeds gemotiveerde medewerkers tekort. De groep bestaat 

heden uit 8 personen maar het zou méér dan een meerwaarde betekenen 

voor de taakverdeling en de vlotte gang van zaken als de groep nog zou 

worden aangevuld ! 

=> Langs deze weg nog eens een warme oproep tot alle VVW-duikers, 

het hebben van een instructeursbrevet is hier geen vereiste.  

Instructeurs verspreidt a.u.b. deze vraag met een woordje uitleg binnen je 

duikschool/club. 

 

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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=> De meeste gevraagde taken kunnen thuis worden gedaan. Er wordt 

gewerkt via een werkplatform. Dus er is geen sprake van een continu 

heen- en weer rijden naar Antwerpen. 

 

=> Vol “goeste” om je federatie bij deze taak te helpen ? ;)  

Dan is je contact persoon Dion D’hoop.  

Mail -> dion.dhoop@vvw-duiken.be 

 

 

3. Armand homologeerde tijdens een duikreis enkele vaardigheden van een lid van 

duikschool "Orka Divers" te Bilzen.  

 Nadien bleek Edwin Wils 2*IT deze niet te aanvaarden. 

 Kan dit zo maar ?  

=> Dion staat ons te woord. Neen ! Je mag altijd vaardigheden homologeren als 

gelegitimeerd instructeur. Iedereen genoot dezelfde opleiding. Er kan en mag geen 

twijfel bestaan aan elkaars competenties. Eventjes kortsluiten tussen het 

duikschoolhoofd van het lid en de instructeur die de vaardigheden afneemt kan nooit 

kwaad, doch, is niet verplicht. Men verkeert niet altijd in de mogelijkheid om dat te 

doen wanneer de vraag onverwachts gesteld wordt, bijvoorbeeld, op vakantie. 

Wie uiteindelijk de eindhomologatie doet is uiteraard het duikschoolhoofd van de 

kandidaat. Een instructeur van een vreemde club kan zelfs softwarematig een 

eindhomologatie uitvoeren voor een lid van een andere club. 

Dion zal Edwin over dit item aanspreken & Armand inlichten over het relaas. 

√ afgevinkt  (voor de regionale) 

 

 

4.  Karel Vanlauwe reikte zijn diensten aan t.b.v. de zee-stage te Niolon. 

• Hij kreeg blijkbaar geen antwoord. Op de stage wordt zijn hulp 

ingeroepen. 

• Totaal onvoorbereid en op deze manier je zee-stage starten is geen manier 

van werken  

=> Dion staat ons te woord. Ik vind het vooral spijtig dat het op deze manier werd 

vertaald en blij dat ik hier vanavond aanwezig kan zijn om toch het één en ander uit te 

klaren. Het feit was dat het jury team volledig was werd Karel zijn aangeboden dienst 

niet weerhouden. Jammer genoeg door de drukte ben ik vergeten Karel van antwoord 

te dienen. Op de bus, richting Niolon werd door Karel het item weer te berde gebracht 

en bood hij nog een keer zijn diensten aan, aan Jan Vosters. Bij aankomst te Niolon 

heeft Jan Vosters me hierover aangesproken. Ik heb me ten opzichte van Karel ge 

excuseerd dat ik vergeten was om hem te antwoorden, maar zag geen graten in zijn 

medewerking. Karel werd zonder problemen mee opgenomen in de jury. 

Als I3* gekwalificeerd zijnde mag je er van uitgaan dat Karel deze taak zondermeer  

perfect kon uitvoeren, wat ook is gebleken.  

√ afgevinkt 
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5. Philippe zou het heel aangenaam vinden bij wisselend mail verkeer dat er 

daadwerkelijk wordt geantwoord. 

 Vb.: co@vvw-duiken.be - dit is een fictief voorbeeld - waarbij een reeks van 

mensen worden  aangesproken, wordt klaarblijkelijk het antwoord uitgesteld 

door de groep - de ene wacht op de andere - en het antwoord vergaat in tijd.  

=> Dion staat ons te woord & ook verschillende mensen van rond de tafel 

gaven hun inputs, wat volgt is een resumé: 

 Bij een groeperend e-mailadres zou het misschien een aanrader zijn om een 

aangeduid/verantwoordelijk persoon te hebben die de vraag analyseert en 

iemand aanduidt die deze vraag moet beantwoorden. 

 

 Andere mogelijkheid. Als je binnen deze groep denkt te weten wie eigenlijk 

op je vraag een antwoord mag kennen, spreek deze in je hoofding van je mail 

aan. Vb.: Beste CO, Beste Olivia, Beste Bestuursleden, Beste Instructeurs, 

Beste schoolhoofd, enz. 

 

 Via bovenstaande mogelijkheid weet de persoon die een mail ontvangt zo ook 

aan wie deze mail gericht is & aan wie de mail eventueel nog moet 

doorgestuurd worden ! 

 

 Nog een andere mogelijkheid. Trek de groep uiteen en richt je tot één of 

geselecteerde geadresseerden van de groep en plaats de anderen in CC. 

 

 Via dit item een oproep tot de clubbeheerder. Laat de e-mailadressen van 

jullie leden controleren en laadt ze op in de VVW-Duiken-Link. Blijkbaar 

zijn er sommigen die werken in de VVW-Link ! Er zijn tot op heden nog 

altijd problemen met e-mailadressen die bij het aanschrijven als “error” 

worden weergegeven en bijgevolg niet worden bereikt. 

 

 

D. Items vanuit de CO & Regionale werking 

 

6. Geen nieuwe agenda-punten  

 Zie Kompas nieuwsbrief  nr.1 2017 

o In volle voorbereiding voor de Algemene & -Instructeursvergadering  

(zaterdag aanstaande 25 maart) 

o Vooropgestelde agenda-punten:  

 Verwelkoming door de Voorzitter Commissie Opleiding 

 Terugblik 2016  

 Toelichting werkgroep - EUF  

 Overzicht van de vrijgekomen kern-mandaten voor de 

Commissie Opleiding (zie bijlage)  

 Aanstelling telbureau + stemming  

 Pauze  

 Toelichting samenwerking VVW - Nelos  
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 Werkpunten 2017  

 Allerlei  

 Afsluiting van de vergadering 

 

7. Regionaal mailverkeer  

 Een collega mailde ook een mooi voorbeeld van een duiklogboekje op eigen 

initiatief naar alle instructeurs. 

 Coördinator heel blij met het initiatief en enthousiast over de creatie maar… 

=> Mag ik vragen om verspreiding aan de coördinator over te laten. 

     Reden : 

-  niet elke instructeur houdt van “teveel” aan dergelijke mails (leidt tot  

   wens van schrapping uit de mail lijst !) 

-  je mist ook een grote waaier aan geïnformeerden (staat niet in het regio  

   verslag die federaal gelezen kan worden via de website) 

À propos: je kan altijd iets posten in de gesloten groep / facebook  

                       “VVW Instructeur Regio West- en Oost-Vlaanderen 

 

8. Evaluatie “Gesloten groep VVW-Duiken Regio West- en Oost-Vlaanderen” 

(facebook) 

 Al 41 leden (aantal regio instructeurs = +/- 75) 

 Aangekondigde events & informatie: 

o specialty basis wrakduiken / IKP data / herscholing HVD / nieuw 

ongeval aangifteformulier / specialty decompressieduiken / De 

nieuwe Belgische wet betreffende de bescherming van het cultureel 

erfgoed onder water / Inschrijvingsformulier NIOLON 2017 enz. 

 

 Reacties ? (ronde tafel gesprek)  

o Het is vanzelfsprekend dat de instructeurs deze aankondigingen 

moeten ventileren binnen hun eigen duikschool/club anders is de 

informatie voor blinden en zal de beoogde doelstelling niet worden 

bereikt ! 

 

o De reacties op de aangekondigde specialties, werd als mager ervaren. 

 

o Verschillende leden vallen uit de lucht dat er blijkbaar een nieuw 

ongevallen verslag bestaat. Niet iedereen heeft een facebook account 

en/of gaat regelmatig de Website van het VVW-Duiken raadplegen. 

Bij deze nogmaals, verspreid de verkregen informatie binnen de club.  

Toch zou er een oplossing moeten worden gezocht om bij dergelijke 

belangrijke informatie de aandacht van belanghebbenden te trekken. 

=> To do. Danny Styns van dit hiaat op de hoogte brengen. 
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9. Werkgroep Ppt VVW-Duiken  

 We zoeken 2 vrijwilligers t.b.v. check-outs per Hfdst KD2 (8 instructeurs ≠ 

10, want hoofdstuk 5 is nog in de maak) 

 To do : bereid je voor om dit hfdst te verzorgen (simulatie)  

 Doelstellingen : 

o Ctl van de gebruiksvriendelijkheid in zijn totaal 

o Ctl van de juistheid naar verwijzende bijlagen 

o Ctl van de toereikendheid van de aangereikte informatie & bijlagen 

o Ventileer je algemene feedback ≠ inhoud ! 

o Feedback mailen naar verantwoordelijke titularis per hfdst vóór 24 

april (op 1 mei is er werkgroepvergadering): 

             Marc hfdst 1 – Carine 2 (deel 1 & 2)  – Ellen 3 & 4 – Carlo 5 
marc@delphinus.be / declercq.carine@telenet.be / 
ellen.bostoen@scarlet.be / carlo.vanhee@scarlet.be  

 

Vrijwilliger Gekozen hfdst 

 Katty (Delphinus)  1 

 Filip (SDTO)  2 (deel 1 & 2) 

 Stijn (Tortuga Divers)  3 

 Stijn (Tortuga Divers)  4 

 

 Tof om deze steun te mogen genieten, succes met de voorbereiding, toch nog 

een oproep tot nog 4 instructeurs. Dit zou leiden tot een accuratere evaluatie  

Interesse ? -> mail carlo.vanhee@scarlet.be  

 

 

 

E. Items vanuit de regio duikscholen(clubs) 

 

10. Pelagos 

 Bedenkingen rond bijwonen cursus wrakduiken te Oostende 

o Ronde tafel gesprek 

 Armand aan het woord : het gaat hier niet om de inhoud van de cursus maar 

eerder de vraag waarom Istvan Den Tyn de cursus niet kon/mocht bijwonen als 

visiteur ? Hij heeft de specialty al op zak en wou het heropfrissen. 
 

 Wat we leren uit het gesprek tussen Armand, Filip & Istvan is : 

o Mailverkeer beantwoorden is primordiaal  

(iedereen ervaart het als “fuck” maar toch wordt dikwijls een 

antwoord te lang uitgesteld) 

 

 

 

 

mailto:marc@delphinus.be
mailto:declercq.carine@telenet.be
mailto:ellen.bostoen@scarlet.be
mailto:carlo.vanhee@scarlet.be
mailto:carlo.vanhee@scarlet.be
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o Er ontstaat een verkeerde communicatie tussen beide door het lezen 

van lange teksten in mailverkeer 

(elkaar telefoneren kan naar communicatie een oplossing bieden –

interpretatie van een tekst wordt vermeden- maar de telefoon nemen 

moet dan ook daadwerkelijk gebeuren) 

 

o Laten we afspreken dat instructeurs die het brevet of de specialty 

hebben waarvan ze de cursus willen bijwonen uit leergierigheid of ter 

ondersteuning van je cursisten uit je eigen duikschool, enz. als 

visiteur kan worden beschouwd. Bij deze is er geen sprake van een 

cursuskost & is dit een eerlijke zaak t.o.v. de betalende cursisten 

 

o Indien je niet in bezit bent van het overeenkomstig brevet of specialty 

word je beschouwd als een cursist met de daaraan gekoppelde 

afspraken 

 

11. WDK 

 Workshop inrichten i.v.m. wegwijs maken in de I-Standaards alsook VVW-

Duiken-Link 

o Jo Vandendriessche zal op 09 mei 2017, om 20u00u de VVW-

Duiken-Link toelichten 

o Locatie: Clublokaal WDK / Adres: Meersstraat 62, 8790 Waregem 

Detail: het clublokaal bevindt zich onder de tribune van het voetbal 

stadium 

Parking: t.h.v het zwembad. Hou het zwembad aan je linkerzijde en 

wandel te voet richting stadium. (…………>………) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clublokaal 

zwembad 
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 Geïnteresseerden: schrijf jullie in door te mailen naar carlo.vanhee@scarlet.be 

vóór 02 mei 2017. 

 

 Een workshop rond de I-Standaard wordt nagekeken of we dit ook regionaal 

kunnen bewerkstellingen daar de beheerder/expert Jan Vosters is. 

Tevens zal Jan worden gevraagd of de mogelijkheid bestaat om een of andere 

pop-up te krijgen als er wijzigingen gebeuren in de I-Standaard zodat deze in 

het oog springen 

 

=> To do. Carlo zal Jan contacteren i.v.m. die pop-ups 

=> To do. Carlo checkt of hij deze uiteenzetting rond werken met de I- 

     Standaard kan ondersteunen 

 

 

F. Varia van de aanwezigen 

 

 Geert Debouver – De Deeko’s 

o Wanneer zullen de Ppt’s van het traject D2* ter beschikking zijn ? 

 

 De werkgroep Ppt zal zijn uiterste best doen om dit voor het 

verlof te finaliseren. Het implementeren in de I-Standaard is 

buiten onze bevoegdheid en wordt door Jan Vosters, onze CO 

uitgevoerd 

 

 Geert Steeland – De Deeko’s 

o Telefoon van Olivia : “Hoe ver sta je met je opleiding KI1* ?” 

 

 Binnen de club geen KD1* in opleiding. Dus kan ik niet 

verder om het theorie gedeelte af te vinken ! 

 Filip : je kan gerust een les ondersteunen voor KD2* 

 Geert Steeland : ik zou liever eerst wandelen i.p.v. 

lopen 

 Kristoff : als I1* wordt veronderstelt aan alle 

brevetten te kunnen lesgeven 

 Geert Steeland : theorie en zwembad volgen elkaar 

snel op, kan dit soepeler ? 

 Carine : je hebt 2 jaar de tijd om je brevet te 

verzilveren 

 

 Eddy Boret – SDTO 

o Ik kan me niet meer inloggen op mijn MyDMS, ik wou daar nog wat 

gemaakte items afhalen. 

 

 Nieuwe login aanvragen bij Jan Haneveir 

mailto:carlo.vanhee@scarlet.be
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 Dirk Deroo – SDTO 

o Ik krijg nog steeds mail i.v.m. IKP van Olivia 

 

 Olivia contacteren 

 

 Armand De Broeder – Pelagos 

o Hoe kunnen beroepsduikers (Defensie, brandweer, enz.) specialty 

Instructeur droogpak worden ? 

o Onderstaande tekst uit het vademecum: 

De specialty droogpak duiken is een A-specialty. Dit wil zeggen dat 

wanneer een VVW–instructeur de opleiding droogpak duiken gevolgd 

heeft bij een VVW specialty instructeur Droogpak duiken, deze 

zelfstandig kan en mag organiseren na registratie op het VVW- 

secretariaat. Op voorwaarde dat die minstens een instructeur 2* is 

met geldige licentie. 

 

Om geregistreerd te worden als specialty instructeur droogpak duiken 

dient: 

roogpak duiken het homologatie borderel 

correct in te sturen (zie ook: § 14. Homologatie) 

ndidaat specialty instructeur droogpak duiken een 

schriftelijke aanvraag te doen bij de Co. Bij voorkeur via mail aan de 

coördinator opleidingen 

andidaat specialty instructeur droogpak duiken de 

homologatiekost te betalen 

 

 De regionale stelt voor dat deze mensen hun 

kwalificatie mailen naar de CO en een inschaling 

aanvragen. Een “neen” heb je, een “ja” kan je krijgen 

 

 Gina Caestecker – Pelagos 

o Heel fijn met zoveel aanwezig te zijn, aangenaam verrast !! 

 

 

 

 

 

 

 
 

Agenda-punten kunnen te allen tijde worden gemaild 

 

Volgende vergadering in de maand september . 

 

Verslag opgemaakt door Carlo Vanhee & de Lay-out verfijning door Ellen Bostoen ;) 


