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                          Verslag vergadering regionale werkgroep West- en Oost Vlaanderen 
 

Datum : 2019-02-20 
 
Locatie : WDK clublokaal 
 

     Aanwezig :     - De Deeko’s: Peter Rach - Geert Steeland 
        - Delphinus: Jo Vandendriessche - Katty Dinneweth - Marc Maelfait - Kris   
                                          Heldenbergh 

   - Duikernikkers: Yanick Holvoet    
         - Galathea: / 
   - Pelagos: Armand De Broeder - Gina Caestecker 

   - Scuba Diving Team Oostende : Filip Craey - Dirk Deroo - Eddy Boret 
   - Tortuga Divers: Jordi Mahieu 
   - Waregemse duikersklub : Ellen Bostoen  
   - Scubafun diving team: / 

   - Guy Serville : /     
 

                                                            
                      Verontschuldigd :    - De Deeko’s: / 

   - Delphinus: Philippe Depoorter - Carine Declercq 
   - Duikernikkers: Patrick Hendricks 

    - Galathea: Dion D’Hoop   
   - Pelagos: Istvan  Den Tyn 

    - Scuba Diving Team Oostende : Danny Styns  
- Tortuga Divers: / 

 - Waregemse duikersklub : /   
- Scubafun diving team: / 

   - Guy Serville : /    
 

 
             Afwezige clubs : - Galathea 

   - Scubafun diving team 

      - Guy Serville 
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A.  Om 20u17u start van de vergadering. 

Verwelkoming door Carlo Vanhee, tof een talrijke vertegenwoordiging te mogen 

aanschouwen! 

- Een nieuw gezicht op de vergadering, Jordi Mahieu, KI1* van de duikschool Tortuga. 

  Jordi wordt verduidelijkt wat de doelstelling van de regionale werking is. Welkom ;)  

 

 

B. Vooropgestelde agenda-blokken:  
 

 
 

 

 I. To do's vanuit de vorige regionale vergadering   

 

 
 

 

      II. Items vanuit de Regionale werking & CO  

 

1. Gestelde vragen aan de CO: 

 

• Wat is de stavaza i.v.m. met de werkgroepen? 

i. Antwoord  Willy Adriaensen 

 zie de voorbije “Kompas-Flashen” 

 Werkgroep HVD: werkvergadering M-IHVD vastgelegd op 26/02  

 Werkgroep Fed. & Nat. werking: nieuwe leerboeken NOB en het 

leerplatform qua verder onderricht = geen nieuws van de werkgroep 

 

Marc Maelfait wil graag over dit laatste iets informeren: 

- Er zou een gratis pakket van deze nieuwe NOB boeken worden verdeeld aan alle     

  duikscholen/clubs.  

To Do’s vorige vergadering 

 Items vanuit de Regionale werking 
& CO 

Items vanuit de regio 
duikscholen(clubs) 

Varia van de aanwezigen 
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Zo kan iedere instructeur deze eens inkijken, lezen d.m.v. ze door te geven onder 

elkaar. (Uitgedeeld op de Algemene Instructeursvergadering 23/03/19) 

 

Marc Vanwetswinkel (verantwoordelijke coördinator) zou dan uiteindelijk na de 

Algemene Instructeurs Vergadering zijn werkgroep activeren.  

(Mail van 25/03/19 voorziet een eerste samenkomst half april 2019) 

 

Marc Maelfait verduidelijkt dat deze boeken niet zo maar een vernieuwde lay-out 

hebben maar eerder met andere duikinzichten zijn geschreven. Meer daarover op 

de Algemene Instructeursvergadering. 

Vb.: twee D1* kunnen samen duiken! 

 

- Zonder in detail te treden kan ik opmaken uit Marc zijn kort toelichten dat, als we onze huidige 

opleiding willen verder zetten met deze nieuwe boeken, de hoofdstukken niet klakkeloos kunnen 

worden gevolgd. Maar hoofdstukken zullen eerder naar een volgend (hoger) brevet moeten 

worden doorgeschoven.  

 

Reactie van Katty:- Waar is die Europese uniformiteit? 

                              - Hoofdstukken doorschuiven? Hoe blijft dit alles nog overzichtelijk en   

                                constructief? 

 

Reactie van Marc: Zijn de NELOS-boeken een optie?->reactie van Armand, lijkt me geen  

     goed idee, zal door velen niet worden geapprecieerd.  

 

Reactie van Gina: De NOB-boeken van heden sprokkelen binnen de club, uitlenen i.p.v.  

    verkopen zodat we verder kunnen met wat we bezig zijn en GOED doen  

 

Reactie van Ellen: - Onze eigen opleiding blijven volgen en niet deze van NELOS  

       - Er zijn heel veel oude boeken opgekocht! Hoeveel?  

 

Reactie van Marc: Bij deze nog eens een warme oproep tot het toetreden bij de  

                                                                      verschillende werkgroepen 

 

o Hiervoor hebben we hulp nodig op verschillende gebieden, wie zich 

geroepen voelt, vul het document in via de LINK in het document "opstarten 

werkgroepen CO" (zie bijlage op eind regionaal verslag) 

 

o Bijkomende vragen en info kunnen via co@vvw-duiken.be worden 

beantwoord 
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Gevolg uit het debat & denkpistes die opborrelen bij de aanwezigen: 

 

 Het lijkt ons zeer opportuun om dit eens te toetsen tijdens de Algemene 

Instructeursvergadering 

 
Carlo stelde op vraag van de aanwezigen een reeks vragen op, met als doel deze op de 

dagorde van de Algemene Instructeurs Vergadering te zien verschijnen.  

 een mail met bijlage werd naar aan ALLE regionale instructeurs en  sommige 

*clubleden verstuurd (* afhankelijk van de actie van de bestuursleden) 

(volgens de statuten van het VVW-Duiken heb je een 20ste van het aantal leden nodig 

als je een agenda-punt met aandrang op de dagorde wil zien verschijnen) 

 

 er werd bij deze gevraagd aan de regionale “leden”, om hun 

“akkoord”  te geven voor het stellen van de opgestelde vragen zodat 

een 20ste deel zou worden bereikt 

 

 door sommigen werd dit verkeer begrepen en 

reageerde men eerder op de “inhoud” van de vraag 

(een verduidelijking werd opgesteld en verstuurd) 

 

 Slechts een 30-tal “leden” deden de moeite om hun 

“akkoord” te bevestigen! 

(als regionale coördinator ben ik diep teleurgesteld in 

de gevraagde medewerking, ik zal in de toekomst nog 

méér mijn best doen om jullie van dienst te zijn) 

 

Vanuit de Commissie Opleiding kreeg ik belofte dat alle vragen op de dagorde zouden 

verschijnen. Een mogelijkheid tot debat en/of stemming werd eerder afgewezen.  

Daar in eerste instantie er geen beschikbare tijd is op DEZE vergadering en anderzijds 

dat dergelijk debat in het verleden heeft aangetoond, dat deze eerder niet constructief 

werd ondersteund. Als in de toekomst blijkt dat dergelijk debat noodzakelijk is, dan zal 

dit worden georganiseerd.  

 

Alle vragen werden op de Algemene Instructeurs Vergadering beantwoord. 

Ik bedank de organisatoren voor het op de dagorde willen plaatsen van de vragen. 

Bedankt, Marc Vanwetswinkel voor de moeite en tijd om deze te beantwoorden.  

(zie “ingekleurde tekst” hieronder) 

 

 

 

 

 

 

 



Regionale 
werkgroep 

 
 

 ∑-Project VVW-Duiken vzw 

  Beatrijslaan 25 
  B-2050 Antwerpen 
       +32 (0)3 2196968 

  Fax.  +32 (0)3 2197700 
 Website: http://www.vvw-duiken.be e-mail: secretariaat@vvw-duiken.be 
 

Commissie Opleiding 
Project 

Synthese uit het debat & denkpistes (die vervolgens werd omgezet in vragen die werden 

gemaild naar de Commissie Opleiding): 

 

 Liever verder met de oude boeken -> eindelijk eens wat stabiliteit, de werkgroep 

Ppt die zich uit de naad werkte om de recreatieve brevetten  D2 & D3 volledig uit te 

werken en ter beschikking te stellen van de instructeurs. D1 bleef  on hold tot 

beslissingen werden genomen. 

 

Antwoorden tijdens de Algemene Instructeursvergadering van Marc 

Vanwetswinkel.  

Het verder gaan met de nieuwe NOB-boeken werd reeds vorig ja(a)r(en) 

goedgekeurd. 

 

 De vernieuwde NOB-boeken gebruiken in de toekomst maar het vernieuwde 

duikinzicht niet volgen -> lijkt ons GEEN goed idee. Je volgt de vernieuwing of 

helemaal NIET. We gaan er toch geen “hutsepotje” van maken.  

 

Wij gaan ons houden aan de visie, 2 duikers maken de som van 4-sterren. 

(dus: D1 met minstens een D3, etc.) 

 

 Ons “tijd” kopen om eventueel deze vernieuwing aan te gaan -> laat de werkgroep 

recreatieve brevetten van start gaan MAAR zorgen dat de duikscholen/clubs met de 

oude boeken verder kunnen. Zodat er tijd is om ons voor te bereiden op het vernieuwd 

duikinzicht (2 - 3 jaar) 

 

 Pakketten oude boeken ter beschikking stellen van de clubs 

o clubs lenen ze uit aan hun leden ipv van verkopen 

o of clubs verzamelen de boeken van hun gebrevetteerde leden 

om verder uit te lenen 

 

- Er zijn GEEN oude boeken meer beschikbaar.  

- Het uitlenen van boeken van reeds gevormde duikers, lijkt ons geen goed idee.  

   De duiker verliest een bron van info mocht zij/hij daar willen op terugvallen.  

- Boeken recupereren van ex-duikers lijkt ons beter. 

 

 We blijven gewoon verder doen met wat we goed bezig zijn (oude NOB-boeken) -

> in staat zijn van de boeken zelf te laten drukken als federatie   

 

 Toestemming vragen NOB 

 De licentie van NOB afkopen 

 Digitale boeken afkopen 

 

Daar heeft VVW-Duiken geen budget voor. 
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• Welke zijn reeds aan het werk? 

i. Antwoord van Marc Maelfait 

 Werkgroep opleiding I1: 1ste vergadering reeds doorgegaan, beslist 

om eerst lesmap grondig aan te pakken tijdens een werkdag, nog geen 

datum vastgelegd hiervoor 

 

Reactie van Ellen: schreef me ook in voor de werkgroep recreatieve brevetten. Al 3 maanden  

muisstil! Communicatie blijft een groot werkpunt in onze federatie.            

Bijzonder jammer. 
 

Voorstel 

Dat de coördinator van iedere werkgroep rechtstreeks communiceert met de leden die zich 

hebben aangemeld. Geef een signaal… mensen verliezen hun enthousiasme. 

 

• Worden de werkgroepen ingevuld? (aantal vrijwilligers?) 

i. Marc Maelfait staat ons te woord: 

 Werkgroep recreatieve brevetten = +/- 15 mensen 

 Werkgroep Traject IT = +/- 10 mensen, moeilijker om de juiste 

mensen te vinden, hoger niveau nodig 
 

 

2. Gestelde vraag aan de RvB: 

 

• Zou vanuit de federatie voor elke I2* tbv HVD geen pocketmasker kunnen 

worden gesponsord? (gestelde vraag op vorige regionale vergadering, 10/18) 

i. Antwoord van Dion 

 die vraag werd uit het oog verloren en zal worden meegenomen naar 

een volgende RvB-vergadering (om op te volgen) 

 

3. Afspraken i.v.m. indienen van agenda-punten t.b.v. de regionale vergadering:  

 gelieve jullie puntjes ten LAATSTE 24 u vóór de vergadering te mailen 

 

 

II bis. Items vanuit de CO  

 

4. Nog enkele punten vanuit Willy Adriaensen zijn mail die tbv het regionaal verslag 

relevant kunnen zijn: 

• een rondschrijven naar de clubs i.v.m. IKP Antwerpen /Vlaams Brabant, op 17 & 

30/03 zonder respons 

 

• de regio Antwerpen /Vlaams Brabant roept terug een V-Day (Vaardighedendag) 

in het leven op 18/05 (Zilvermeer) ditmaal voor de ganse federatie 

i. Doelstelling: max. Instr. aantrekken voor het afnemen van de PvB recreatieve 

brevetten en de KI2's, PLT's 

 

ii. Details rond dit event zijn te consulteren op de VVW-duiken website.  
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• op 27/02 een Kern CO-vergadering gepland: communicatie onderlinge 

werkgroepen, coördinatoren, secretariaat-werking, werking & voortgang 

 

• de krijtlijnen worden getrokken voor een vernieuwde opleiding/traject KIT en 

KMI waarbij de samenstelling van een volgende werkgroep wordt bewerkstelligd 

 

Aan elke "geroepene" kan alvast worden meegedeeld dat je je "inbreng" elk 

moment kan opschorten en/of staken. Dit omdat de taak je bijvoorbeeld 

gewoon niet ligt of omdat je ongeacht de reden, je niet langer kan vrijmaken.   

 

 

 

5. Communicatie: 

 Op de Algemene Instructeurs Vergadering van 23 maart werd nog eens benadrukt 

dat er heel veel informatie te vinden is op de website! 

We (VVW-duiken) doen ons uiterste best om goed te communiceren, de VVW-duiken-

Website zou MEER mogen geraadpleegd worden en wordt via deze nog eens extra 

gepromoot om dit te doen. Doe een kleine moeite alstublieft.  

 

 verslaggevend materiaal vanuit de federatie & vanuit de verschillende 

regio's 

 regionale verslagen 

 federale instructeursvergadering 

 etc. 

 

 info ivm met evenementen zowel federaal als regionaal georganiseerd  

 V-day 

 duikbeurzen  

 duikstage Niolon 

 

6. Niolon: 
Op de Algemene Instructeurs Vergadering van 23 maart werd nog eens gevraagd om de 

zeestage te promoten.  

 Tot op heden 8 inschrijvingen (8 instructeurs)! 

 een minimum van 30 ingeschrevenen is noodzakelijk om het betaalbaar te houden 

voor het VVW-Duiken. Er wordt sowieso vanuit de federatie bijgepast maar dit kent 

ook zijn grenzen.  

 ALLE info te vinden op de website 

 periode van 01 okt. tem 06 okt. 

 afsluitingsdatum inschrijving = eind mei 
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7. Federatieduik: 
Gepland op 8 september 2019 te Dreischor  

 meer info volgt 

 

8. Regio Limburg organiseert opnieuw een duik-event (federaal opengesteld) te Esneux: 
Gepland op 23 november 2019 

 doelstelling: andere duikers binnen de federatie leren kennen, dus duik eens met een 

andere buddy 

 

9. RvB: 
Na het indienen van onze drankfactuur tbv onze regionale vergadering, werd me meegedeeld 

dat de RvB niet langer deze ondersteuning kan bieden in de toekomst. 

 door de verschillende regionale werkingen (3) worden de oplopende kosten 

verdrievoudigd 

 
De regionale bedankt alvast de RvB voor de steun die we mochten genieten de voorbije 4 

jaren. Maar desalniettemin vraag ik de RvB deze kleine kost op jaarbasis van +/- 80€ in 

overweging te houden! 

  
Als regionale coördinator ga ik er vanuit dat dergelijke vergaderingen leiden tot het 

ondersteunen van onze sport & het creëren van een goede werking binnen het VVW-Duiken.  

 
Misschien eens over nadenken (na rekenen en tellen) om de regionale werkingen een vaste 

kleine vergoeding alsnog toe te kennen op jaarbasis. Dit kan dan dienen voor het drukken van 
de consummatieprijs ipv van gratis tvv de aanwezigen!  

 

 

 

III. Items vanuit de regio duikscholen(clubs) 

 

10. Delphinus (Ewout Vandoorne) 

 

 Wat is de status voor jeugdopleidingen? 

o Ik had me opgegeven bij Birgit om te helpen, maar ik heb er niets meer rond 

gehoord 

 

Reactie van Filip Craey: er wordt ASAP (as soon as possible) contact opgenomen met de 

                geïnteresseerden 

Reactie van Gina: Frank Mangelschots van de nieuwe toetredende duikschool “Splash” wil 

      ook graag meewerken 
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IV Varia van de aanwezigen 

 

 Eddy Boret – SDTO 

o Heropfrissing HVD t.b.v. I2*  

 Wanneer verloopt mijn licentie? 

 er ging een pop-up naar de belanghebbende worden gestuurd 

 

Reactie van Carlo: Idd, ik herinner me dergelijk agenda-punt vanuit CO.  

Vorige verslagen zullen worden nagekeken om er een datum op te kleven. 

 

Andere reactie: Clubbeheerder kan dit zien en zou dit kunnen opvolgen en melden aan de 

betrokkene bij zijn club (clubbusiness)! 

 

Reactie van Armand (als M-IHVD): vroeg de gegevens op van diegenen die zouden komen te 

vervallen, maar kon deze niet krijgen. Privacy-wet! 

 

 
 *Vraag voor de CO/RvB: kan er alsnog een software aanpassing worden bewerkstelligd die dit    

 hiaat aanpakt? 

 

 

 Jordi Mahieu -  Tortuga Divers 

o Instructeur exchange in de regionale clubs? 

 Vb. tijdens zwembadtrainingen ≠ opleidingstrajecten 

 Je leert van elkaar, diversiteit in lesinhoud etc. 

 

o Opleidingskost 150€ tbv traject KI1*is dit nodig? 

 

Reactie van Marc: sinds 2012 borrelt deze vraag rond de instructeurstrajecten,  

                              vanuit de RvB is het antwoord formeel “njet” 

 

Reactie van Dirk: kan hierover gestemd worden op de Algemene Instr. Vergadering 

(antwoord: heb je al gedeelte kunnen lezen, in bovenstaande teksten)  

 

 
*Vraag voor de RvB: kan er over de opleidingskost rond Instructeursbrevetten worden nagedacht? 

 

o Werkgroepen → overzicht waar? Wie? Wat? 

 

Reactie: zie Nieuwsbrief naar de Instructeur  

Leden?  

Reactie van Marc: de werkgroepen zijn gestart (leggen basis)met leden instructeurs, in  

    toekomst zal  mogelijks verder expertise gezocht worden bij leden.  

    Vb.: maken van Ppt’s! 
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Los van bovenstaand onderwerp maar samenhangend: 

OPROEP naar de instructeurs → als je als geadresseerde (Instructeur/bestuurslid)  

iets van info bent toegestuurd die relevant / interessant kan zijn voor de leden van je 

club/duikschool, verspreid dit dan. Hier zijn geen geheimen aan verbonden. 

 

o Zijn 2 regionale vergadering niet te weinig? 

 

Reactie Carlo: was vroeger niet het geval. Na verschillende vergaderingen te leiden die  

bestonden uit 4 leden ben ik daarmee gestopt. 

Er kan altijd een extra vergadering worden georganiseerd als de door jullie 

toegestuurde agenda-punten en/of een dringende vraag daartoe leiden. 

 

 

 Kris Heldenbergh - Delphinus 

o Ik heb de cursus “Decompressie” geüpdatet naar analogie van de nieuwe 

cursus boek. 

 Kan de CO via NOB Ppt’s en/of lesplannen verkrijgen?  

 Kan NOB ons een erratum ivm gevonden fouten in de cursusboeken 

(gedane correcties) bezorgen? 

 Kunnen we dergelijke cursus regionaal verzorgen? 

 

Reactie Carlo: de vragen in het “groen” zullen naar de CO worden gemaild. 

Ik denk zelf nog een contactpersoon te hebben op het bureau “leerboeken”, ik  

zie wat ik kan betekenen rond deze vragen. 

 

   Wat betreft je 3de vraag. Ik denk zeker dat dit mogelijk is. Als een inrichtende club/duikschool  

dergelijke cursus inricht en openstaat voor andere leden.  

Zij laten me dit weten met de nodige details, ik verspreid dit verder regionaal.  

Zo simpel kan dit zijn. 

 
   Zonder negatief te zijn, kan ik alvast zeggen dat dergelijke vraag en het jolijt van de  

aanwezigen niet nieuw zijn maar tot op heden nog maar heel zelden tot uitvoering is 

gekomen. Ik herinner me er eentje vanuit SDTO (onderwaterfotografie?). Mocht ik nog een 

andere zijn vergeten, dan zal ik een anti-Alzheimer-pilletje meer nemen. 

 

 

 Jo  Vandendriessche – Delphinus 

o Kleine opmerking 

 Je kan veel online doen 

 Vb.: IKP online → vragen oplossen, evaluatie geven, dit kan 

allemaal automatisch 

 

Dit kost niet zoveel tijd en kan heel makkelijk.  

 

     

 



Regionale 
werkgroep 

 
 

 ∑-Project VVW-Duiken vzw 

  Beatrijslaan 25 
  B-2050 Antwerpen 
       +32 (0)3 2196968 

  Fax.  +32 (0)3 2197700 
 Website: http://www.vvw-duiken.be e-mail: secretariaat@vvw-duiken.be 
 

Commissie Opleiding 
Project 

 

  Einde vergadering 22:30u. 

 
 

Agenda-punten kunnen te allen tijde worden gemaild 

 

Volgende vergadering 3de woensdag van de maand oktober   16/10/2019  

Jullie krijgen nog een “reminder” 14-dagen vóór de vergadering 

 

Deze zal doorgaan in Zelzate op uitnodiging van de nieuwe duikschool “Splash” 

Adres: kruising Cesenaticolaan / Sierrelaan 

 

Verslag opgemaakt door Carlo Vanhee & naar nota opgeschreven door Ellen Bostoen ;) 


