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Project 

                          Verslag vergadering regionale werkgroep West- en Oost Vlaanderen 
 

Datum : 2019-10-15 

 

Locatie : Het clublokaal van de duikschool Splash te Zelzate 

 

     Aanwezig :     - De Deeko’s: / 

        - Delphinus: Katty Dinneweth  
   - Duikernikkers: /    

         - Galathea: Dion D’Hoop   

   - Pelagos: Armand De Broeder - Gina Caestecker - Istvan  Den Tyn - Bart Van de Weghe 

   - Scuba Diving Team Oostende: Filip Craey 

   - Tortuga Divers: / 

   - Waregemse duikersklub: Ellen Bostoen  

   - Scubafun diving team: Stijn Capan 

   - Guy Serville: /  

- Splash: Frank Mangelschots  

 

    
 

                                                            

                      Verontschuldigd :    - De Deeko’s: / 

   - Delphinus: Philippe Depoorter - Carine Declercq - Marc Maelfait 

   - Duikernikkers: / 

    - Galathea: / 

   - Pelagos: /  

    - Scuba Diving Team Oostende: Danny Styns - Dirk Deroo - Eddy Boret 

- Tortuga Divers: / 

 - Waregemse duikersklub: Luc Dekens - Kristoff De Moor   

- Scubafun diving team: / 

   - Guy Serville: duikschool op clubreis 
- Splash: /  

   

 

 

             Afwezige clubs : 

   - De Deeko's 

   - Duikernikkers 

      - Tortuga Divers 

- Guy Serville 
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A. Om 20u30u start van de vergadering. 

Verwelkoming door Carlo Vanhee: ”Tof een alsnog talrijke vertegenwoordiging te mogen 

aanschouwen t.o.v. de ontvangen aanwezigheden.”  

- Een "dankjewel" aan Frank Mangelschots (Voorzitter duikschool Splash) voor de gastvrijheid 
die we mogen genieten van zijn clubhuis en de aangeboden drankjes ;)  

 

 

B. Vooropgestelde agenda-blokken:  
 

 
 
 

 I. To do's vanuit de vorige regionale vergadering 

 

*Vraag gesteld aan de CO/RvB: Kan er alsnog een software aanpassing worden  
  bewerkstelligd die een reminder stuurt naar de instructeur HVD waarvan zijn licentie dreigt te  

  vervallen? 

  
Dion antwoord: Log je in als "Instructeur" in de VVW_duiken_link. Rechtsboven kun je lezen 

wat je stavaza is in dit verband. 

 
 

 

 

      II. Items vanuit de Regionale werking  
 

1. Gestelde vragen aan de CO: 

 
 

*Vraag gesteld aan de RvB: Kan er over de opleidingskost rond Instructeurbrevetten    

 worden nagedacht? 
 

Dion antwoord: Ja, dit is een oud zeer en een vraag die al dikwijls werd gesteld en beantwoord.  

Toch blijft deze telkens terugkomen. Er wordt door de RvB nog altijd vastgehouden aan de 

deelnameprijs. 
 

 

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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Reactie van Gina: bij ons ondersteunt de club I1 - I2 traject. De duikscholen/clubs kunnen 

naar mijn inziens zo het initiatief van de kandidaten motiveren terwijl de federatie de € voor 

andere doeleinden kan gebruiken. Een IT'er werkt inderdaad wat meer regionaal en/of 

internationaal gericht. 
 

Reactie van Filip: over dit traject zouden we inderdaad nog eens kunnen beraadslagen met de 

RvB ivm de financiële kant. Voor het werkweekend tvv het IT traject wordt er heden financieel 
tussengekomen door de RvB.  

 

*Vragen voor de CO:  
Kunnen er via NOB Ppt’s en/of lesplannen worden verkregen (Decompressie handboek)? 

tuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuut…….. 

 

Kan NOB ons een erratum ivm gevonden fouten in de cursusboeken (gedane correcties) 
bezorgen? 

tuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuut……..  

 
Carlo voegt toe: waarom er heel waarschijnlijk niet werd geantwoord wordt duidelijker in het 

vervolg. Deze vragen zullen opnieuw worden gesteld naar het e-mailadres die CO 

onderschrijft. 
 

 

 

 
II.1 items vanuit de regionale werking 

 

Als regionale verantwoordelijke probeer ik me, als afgevaardigde, bij zoveel mogelijk events te 
engageren. Over wat ik de laatste jaren zie, stel ik me vragen. Langs deze weg zou ik graag een 

debat openen i.v.m. twee events die door de federatie worden ingericht. 

 

1. Waarom is er een zo (beschamend) weinig opkomst bij de federatieduik? 

    "3 duikers van Galathea / 3 WDK  / 2 Splash  totaal > 20 personen" 

 

Gestelde vragen: 

 Wordt dit event goed verspreid binnen de duikschool /club? 

 Is er geen interesse v/d duikers zelf? Reden? 

 Locatie (federatie vroeg naar voorstellen)? Massa (zichtbaarheid)? Gekozen datum? 

 

- Kunnen we de federatie tips geven? Zoals: 

 het hoeft niet langer 
 graag een ander event 
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Een synthese van een heel leerrijk debat: 

 Er is GEEN verschil met een clubduik 

- er is gebrek aan een méérwaarde 

 misschien een boot huren op de Oosterschelde? Bootduik? 
 ….. 

- er is geen echte funfactor 

 vroeger was er een foto wedstrijd met kans op een prijs 
 misschien Todi / Transfo afhuren 

 misschien een leeraspect of workshop integreren 

o zoals materiaal test moment (Mares, Scubapro, ….) 
o woordje uitleg door marine bioloog 

o nettentraining (bevrijdingstechnieken) 

 

 Misschien wordt dit event te weinig gepromoot binnen de club 
- sommige instructeurs vinden het inderdaad passée en dragen het niet uit 

 

Reactie van Stijn (lid van de RvB): De doelstelling was/is om eens de anderen terug te zien, 
netwerking. Een mogelijkheid om eens met iemand anders te duiken. 

 

Reactie van rond de tafel: 
 - Velen kennen geen anderen dan deze binnen hun club (behalve instructeurs), dus geen echte   

   nood om anderen te zien. 

- Duiken met iemand die ze niet kennen, is voor velen uit hun comfort-zone 

 
 

2. Niolon werd geschrapt door beperkte inschrijvingen.   

"7 ingeschreven op de uiterste data waarvan 3 uit onze regio" 

 

Gestelde vragen:   

 Wordt deze reis aangemoedigd vanuit de duikschool /club? 

  Is er geen interesse v/d duikers zelf? Reden? 

 Locatie (federatie vroeg naar voorstellen)? Massa (zichtbaarheid)? Gekozen datum? 

 

- Kunnen we de federatie tips geven? Zoals: 
 het hoeft niet langer 

 graag een ander event 

 
Een synthese van een heel leerrijk debat: 

 Deze reis draagt een zware stempel 

- “Zeestage” 
 een andere benaming zoeken (méér uitnodigend) 

 

- Het zou een “militair” karakter hebben: veel discipline 

(voor wie NOG de dienstplicht heeft gekend ) 
 dikwijls geventileerd door mensen die in de jaren stillekes zijn 

meegegaan 
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 Misschien tijd om een andere locatie op te zoeken? 

- Vernieuwing in een opnieuw goed draaiende federatie is beter dan het oude 

heropfrissen? (Spanje?) 

 
 Mist een goede start door die (ellelange) busreis 

-  TGV? 

 …als iemand met een vrachtwagen het duikgerief ter plaatse brengt 
 

- eigen vervoer (middelen)? 

 beperkte parking ter plaatse! 
 ….. 

 

 Funfactor upgraden 

-  Mogelijkheid tot een / meerdere specialties? 
 Haalbaarheid? 

o Ondersteuning? 

o Tijd? 
 

Reactie van Dion (Voorzitter van de RvB):  

 TGV: duurder! Duikmateriaal! Werd vroeger al eens nagetrokken. Het duikmateriaal 
ter plaatse laten brengen met een vrachtwagen, al dan niet door een VVW-Duiken lid, 

kan een ander licht op de zaak werpen. We hebben veel “hersenspinsels” gekregen uit 

dit gesprek om over na te denken. Dit heeft natuurlijk tijd nodig. 

 
 Volgend jaar sowieso voor 40 duikers gereserveerd te Niolon. Op korte termijn 

kunnen we niet anders en we geven het graag nog een kans. Deze reis is niet langer 

een verplichte stage die moet worden ondersteund door kandidaat IT’ers. Voor 
docenten wel. 

 

Reactie van rond de tafel: 

 - Als het kan moet deze federatiereis behouden kunnen blijven 
- Velen hebben er wel goede herinneringen aan, zoals: het is fijn andere duikers binnen de   

  federatie te leren kennen en zelfs een buddy mee te vormen 

 
 

3. Uitnodiging van het verre Limburg tvv 2 activiteiten. 

 We zetten graag andere regionale activiteiten in de verf die federaal worden gedeeld. 
 

o Todi - 25 november 2019 

 Misschien nog opgeschort door gebrek aan inschrijvingen 

 
o Nachtduik “La Gombe” te Esneux - 16 november 2019  

 is “on” 

Uiterste inschrijvingsdatum was 15 okt 2019.  Dankjewel voor het toffe initiatief en we  
wensen ze veel succes & voldoening met de organisatie. 
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4. Het regionaal Gmail account. 

 Dit account is NIET langer beschikbaar. (niet meer mogelijk om in te loggen) 

 

o Het account is nu gelinkt aan één individu door het ingeven van zijn gsmnr. 
Jammer maar was ergens eens te verwachten. 

 

o Dit account werd opgericht met als doel: het kunnen downloaden van het 
volledig uitgewerkt traject D2 daar dit niet in de I-Standaards is opgenomen. 

 

o Nieuwe boeken  nieuwe PowerPoints etc. Bij deze lijkt het me niet meer 
echt opportuun om via een andere, toegankelijkere media dit terug te 

bewerkstellingen. 

 

o Wie alsnog dit uitgewerkt traject wil hebben, mail me je emailadres en het 
word u via We Transfer toegezonden. 

 

 
II.2 Items vanuit de RvB  

 

 Rondetafel regionalisering - 20/07/2019 - Antwerpen : 

 

 

• Er waren geen agenda-punten vanuit de regionale werking om mee te delen 

(geen respons vanuit de duikscholen/clubs) 
 

• Doel: de ongerustheid v/d RvB over de werking en daaraan gekoppeld het 

voortbestaan v/h VVW-Duiken. 
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• Resumé (belangrijkste items) 

 

i. Tijdens deze rondetafel worden geen beslissingen genomen. Hoofddoel is om 

te luisteren naar wat er momenteel leeft en om losweken van verbeter-

voorstellen. Ook het ontbreken van communicatie tussen de verschillende 

entiteiten (RvB versus CO) is een pijnpunt die momenteel zeer actueel is. 

 
ii. Rode draad tijdens deze rondetafel kan in grote lijnen samengevat worden tot 

2 grote lijnen:  
 

- Het ontbreken van verslagen van vergaderingen (communicatie)  

- Een negatieve sfeer die er heerst/heerste binnen de Commissie Opleiding 
 

iii. De voorzitter v/d CO Willy Adriaensen heeft zijn ontslag aangeboden, dit 

zowel als voorzitter v/d CO als lid v/d Kern CO. Ontslag werd aanvaard. 
(dit verklaart waarom geen antwoorden werden geventileerd die vanuit de 

regionale waren gesteld) 

Ook Rina Van de Mosselaer is niet langer lid v/d RvB. Ontslag aangeboden 

& aanvaard.  
 

Een oprechte “dankjewel” aan Rina & Willy voor 

 al hun inzet en gedrevenheid die voorbije jaren 
 

iv. Voorstel: 1x/trimester een vergadering/bijeenkomst organiseren zoals 

vandaag om in een positieve sfeer samen te komen, te luisteren naar elkaar, te 
communiceren met elkaar en uiteindelijk tot een consensus te komen waarin 

iedereen zich kan vinden. IT’ers uitnodigen, zodat je een grotere basis hebt en 

mensen kan activeren om mee te helpen met de verdere uitbouw van VVW-
Duiken. 

 2
de

 rondetafel vergadering werd reeds aangekondigd op 2/10/2019 en 

zal via een doodle in de maand januari worden georganiseerd 
 

Dion voegt toe:  

- Rina wordt niet onmiddellijk vervangen. Graag terug een dame in de RvB. 

Vacature wordt opgesteld en gecommuniceerd. 
 

- Willy wordt niet vervangen, ook geen vacature opgesteld. De CO werkt 

heden ten dage met werkgroepen. De verantwoordelijke communiceert met 
de RvB over de stavaza. 

 

- De nieuwe boeken met een digitaal platform ondergaat zijn try-out 
eerstdaags, tvv van een opleiding D1 en D2 te STDO. 
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II.3 Items vanuit de CO  

 

 Vernieuwde opleiding IT & I3*, ter info voorgesteld door Marc Maelfait & uit de 

doeken gaan door Filip Craey: 

 

o Resumé IT  

i. Geen verplichte Zeestage meer te Niolon 

 focus lag op het organiseren i.p.v. van opleiding ondersteunen 

ii. Pre-stage weekend in de plaats 

 nadruk op coachen & geven van feedback 
 

o Resumé I3* 

i. Wel verplichte Zeestage 

ii. 2 jaar stage op federaal niveau 
iii. Thesis schrijven 

 

Filip Craey voegt verder toe: 
- Een I2* - Docent A = lesgeven aan instructeurs 

                                      -  Een I2* - Docent B = lesgeven aan instructeurs uitsluitend op je vakgebied  

                                                                         (Vb.: professioneel ben je binnen je bedrijf een coach / evaluator)  
 

Rondetafel vraagstelling: 

- Moet een expert in zijn vak, vb.: arts ook het brevet I2* hebben om zijn kennis te delen? 

 
Geen duidelijkheid hierover. Een organigram over onze brevettenstructuur zou wenselijk zijn. 

 

Bart voegt toe: 
- Je kijkt op naar je (eerste) lesgever als KI1*, die motiveert of breek uw verdere traject. 

Heel belangrijk de juiste vrouw/man op de juiste plaats en moment te hebben. 

 

 
III. Items vanuit de regio duikscholen(clubs) 

 

 Pelagos (Armand De Broeder) 

 

 Hoe verliep de opleiding I1* & I2* in regio Vlaanderen? 

 

o Carine Declercq haar antwoord via mail: HEEL GOED !!  
I1 opleiding is gestopt op 16 december 2018, dus vorig jaar, coördinator Dion.  

De volgende opleiding start 17 oktober 2019 en eindigt 22 december 2019, 

coördinator Carine. 

 
o I2 opleiding is heel positief onthaald omdat het regionaal was, openwater in de 

Gavers met een uitstekend zicht, goed verlopen, coördinator Filip. 

Veel regionale docenten hebben willen meewerken alsook Rahul Joshi die ook de 
IHVD regio-coördinatie op hem nam. 
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o Alle docenten uit heel Vlaanderen kregen de kans om mee te werken en zijn 

uitgenodigd via mail. 

Er is zelfs een kandidaat uit Antwerpen die mee is komen volgen bij ons omdat er 

geen opleiding was in Antwerpen wegens te weinig inschrijvingen. 
 

o Iedereen enthousiast zie ook de feedback op hun portfolio in VVW-duiken LINK 

 
Reactie van Armand:  

- ik had me aangemeld als lesgever tvv de module IHVD. GEEN antwoord 

gekregen. Alleen mails zien passeren dat Rahul Joshi (niet van de regio West-
Oost-Vlaanderen) opeens de coördinator was in dit gebeuren. 

 

- Dit kan volgens mij de bedoeling niet zijn om de lesverzorgers binnen eigen 

regio over het hoofd te zien. 
 

Carlo zal contact opnemen met Carine.  

- Recht van antwoord, uitklaren van het gebeurde. 
- Samen nagaan hoe we dit kunnen voorkomen binnen de regionale werking. 

- Armand informeren over het voorbije gesprek. 

 
Reactie van Filip:  

- Waarom “Rahul Joshi”? We zijn verder gegaan met deze groep IT’ers/ 

docenten om dit team samen te houden  

(samen het traject doorlopen  ontstaan van een vriendschapsband)   
 

- Het hebben van mailgroepen, zoals alle I1*’s, I2*’s en een groep Masters 

IHVD zou misschien al een 1
ste

  stap zijn in een beter mail verkeer om zo 
zeker niet over het hoofd gezien te worden. 

 

- Wie kan dit aanmaken?       

 
Carlo zal contact opnemen met Danny Styns.  

- Uitpluizen wat mogelijk is. 

 
 

 Tortuga Divers  (Stijn Van Quekelberghe) 

Een item spruitend vanuit duikschoolvergadering    
 

 Tot op heden worden dieptekwalificaties tot -30m gevraagd. Nederlandse wateren, op 

-25 en -30m helemaal geen pretje. 

o Koud, donker en veel stof.  

 

 De vraag stelt zich dan in hoeverre we onszelf ook niet ten dele in gevaar brengen. 

o M.a.w. wat is de zin/onzin om de kwalificatie bij diepte -25m of meer af te 

nemen? 

 Graag eens de mening kennen van de aanwezigen. 
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Rondetafel antwoorden: 

- Is er geen comfort zone = niet doen 

- Andere collega instructeurs aanspreken om deze PvB af te nemen als het niet echt  

 “uw- ding” is. 
- Wordt rond de tafel als noodzakelijk aangevoeld om diverse redenen: 

o gewaarwording van diepte 

o behoud van EU-normering 
o grensverleggend 

o kwalificatie juist nodig om zottigheden te vermijden 

- De vooropgestelde proeven bij deze dieptekwalificatie worden niet als “zware” proeven  
  aangevoeld 

 

 

IV Varia van de aanwezigen 

 

 Katty – Delphinus 

o Een open en verrassende vergadering ;) 

 

 Dion – Galathea 

o Altijd komende met een klein hartje… 
 Heel open discussies, constructieve en positieve gesprekken, we zijn 

trouwens ALLEMAAL vrijwilligers. 

 

 Stijn – Scubafun diving team 

o 20/07/2019 was al een trendbreuk met de 1
ste

 rondetafelvergadering te 

Antwerpen 

 Ook hier een andere insteek, durven zeggen en dit zonder neer 

geknuppeld te worden, fijn. 
 

 Frank – Splash 

o Mijn 1
ste

 regionale …het was super (veel beter dan bij Nelos). 

 Het draait ook fantastisch in onze duikschool, 14 nieuwe leden deze 

maand (jeugd & volwassenen). 
 

 Gina – Pelagos 

o Birgit ging iets doen rond coaching? 

 (Deed ze reeds tvv de Master en IT’ers) 
 

Carlo zal contact opnemen met Birgit  

- Eens een oor te luisteren leggen. 
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  Einde vergadering 23:05u. 

 
 

Agenda-punten kunnen te allen tijde worden gemaild. 

 

Volgende vergadering 3de woensdag van de maand februari   19/02/2020 . 
Jullie krijgen hiervoor nog een “reminder” 14-dagen vóór de vergadering. 

 

Deze zal doorgaan in Waregem  

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


