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Verslag vergadering regionale werkgroep West- en Oost Vlaanderen 
 

Datum: 2020-02-12 

 

Locatie: Het clublokaal van de duikschool WDK te Waregem 

 

 

Aanwezig: - De Deeko’s: Lode Dierickx 
 - Delphinus: Katty Dinneweth - Kurt Wullepit - Peter Vandaele - Carine Declercq - Kris      

    Heldenbergh - Andy Chambaere 

- Duikernikkers: Yannick Holvoet    

- Galathea: Dion D’Hoop - Gianni Lambert 

 - Pelagos: Gina Caestecker - Bart Van de Weghe - Thierry Van Waes - Jessica Vandevelde 

- Scuba Diving Team Oostende: Dirk Deroo - Danny Styns 

- Tortuga Divers: Stijn Van Quekelberghe 

 - Waregemse duikersklub: Ellen Bostoen 

 - Scubafun diving team: Stijn Capan 

- Guy Serville : /  

- Splash: Frank Mangelschots - Ringo Wynant - Leslie Hoeckmein 
- Brandweerduikers zone 1: Jurgen Hermans 

 

 

     

  Verontschuldigd: - De Deeko’s: / 

     - Delphinus: Philippe Depoorter - Jo Vandendriessche 

     - Duikernikkers: Patrick Hendrickx 

     - Galathea: / 

        - Pelagos: Armand De Broeder - Istvan  Den Tyn - Karel Vanlauwe - Patrick Verbouw 

      - Scuba Diving Team Oostende: Jane Kesteman - Filip Craey - Eddy Boret 

  - Tortuga Divers: / 

   - Waregemse duikersklub: Luc Dekens - Kristoff  De Moor   
  - Scubafun diving team: / 

     - Guy Serville: duikschool op clubreis 

        - Splash: / 

     - Brandweerduikers zone 1: /  

  

 

 

                 Afwezige clubs: - Guy Serville 
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A. Om 20u30 start van de vergadering. 

Verwelkoming door Carlo Vanhee:  

”Tof een talrijke vertegenwoordiging te mogen aanschouwen.” 

 
 

B. Vooropgestelde agenda-blokken: 
 

 
 

 

I.  To do's vanuit de vorige regionale vergadering 
 

*Gestelde vragen aan de CO/RvB:  

 

I. Kan via NOB Ppt’s en/of lesplannen worden verkregen van het “Decompressie 
handboek”? 

Tot op heden geen antwoord 

 
II. Kan NOB ons een erratum ivm gevonden fouten in de cursusboeken (gedane correcties)  

bezorgen? 

 We gaan deze vraag NIET opnieuw stellen door gebrek aan relevantie  

(heden nieuwe boeken) 

 

III. 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. 

Tot op heden geen antwoord 

 
Carlo voegt toe: we gaan deze vragen opnieuw noteren in het verslag en opnieuw mailen naar Dion  

   D’Hoop. 

 
 

 

 

 
 

 

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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*Acties : 

IV. De gestelde vraag van Armand (Pelagos) “Hoe verliep de opleiding I1* & I2* in regio 

Vlaanderen?” heeft geleid tot een mailverkeerdiscussie waaruit bleek dat alles één 

misverstand was, is voor de regionale afgevinkt. 
 

Carlo voegt toe: Beste collega’s, naar mijn gevoel hoeft je geen omweg te maken om je gewenste 

vraag te stellen omdat je denkt iemand te kwetsen. Een directe vraag zal naar mijn inziens 
gemakkelijker leiden naar het zoeken van de juiste antwoorden. Dus, diplomatie werkt niet altijd 

doeltreffend als het erop aankomt om de tekortkoming te identificeren. 

 
Mogen we uit het gehele voorval 4 leerpunten meenemen: 

1. Stel zonder méér je vraag waarop je echt een antwoord zoekt, wenst. Draai niet rond de pot. 

2. Laat je niet verleiden om je te ventileren naar alle bestemmelingen van de  regionale.  

(alle regionale instructeurs) 
3. Mag jullie regionale coördinator het centrale aanspreekpunt zijn en blijven. 

4. Mag jullie regionale coördinator de moderator zijn en fungeren als filter naar de voltallige 

regionale. 
 

V. Om in de toekomst niemand méér over het hoofd te zien, werd gevraagd (Filip Craey) of 

het mogelijk was om mailgroepen aan te maken. De verschillende keyplayers werden 
aangesproken en hieruit het volgend resultaat: 

    docenten@vvw-duiken.be 

i2-instructor-trainer@vvw-duiken.be 

i3-master-instructor@vvw-duiken.be 

instructeurs-regio-vlaanderen@vvw-duiken.be 

masteri-hvd@vvw-duiken.be 
 

  Dankjewel voor de inwerkingstelling Danny Styns. 
 

Opgelet: Danny vroeg om toestemming aan iedere bestemmeling per respectievelijke groep 

ter opname in dit globaal adres, diegenen die tot heden de moeite niet loonden om te 
antwoorden en/of niet instemden, zullen bij deze soms mailverkeer missen wanneer de 

mailgroep wordt gebruikt (gemakkelijk, snel en efficiënt). 

Wees je daar ook van bewust. 
 

 

mailto:docenten@vvw-duiken.be
mailto:i2-instructor-trainer@vvw-duiken.be
mailto:i3-master-instructor@vvw-duiken.be
mailto:instructeurs-regio-vlaanderen@vvw-duiken.be
mailto:masteri-hvd@vvw-duiken.be
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VI. Er bleek interesse te zijn (Gina Caestecker) rond “coaching & feedback”. Birgit Marlein 

die expert is op dit vak werd gecontacteerd. Zij nam de volledige organisatie op zich en 

pinde een zaterdag met de meeste inschrijvingen. 

 
Dankjewel voor je bereidwilligheid en engagement Birgit. 

Iedereen vond het “super”. 

 
Vraag vanuit de aanwezigen: "Zou dit nog eens (volgend jaar) kunnen georganiseerd 

 worden? Carlo zal dit doorgeven aan Birgit.  

 
 

 

II.1  Items vanuit de regionale werking 

 
1. MAG ik met aandrang vragen om niet te onpas “alle regionale instructeurs” te mailen. 

Dit werd al eerder gevraagd en de reden blijft dezelfde: niet iedere instructeur is opgezet 

met mailverkeer die hen niet aanbelangt.  
 

Bij deze, als je iets regionaal wenst te delen en/of te organiseren, doe dit dan initieel 

samen met je regionale coördinator. 
 

2. Een refresher IHVD werd ingericht te Oostende op 14 dec 2019 door Philippe Neuville 

 

Dankjewel voor je gedrevenheid  Philippe Neuville. 
 

- Op de uitnodigingsmail mocht de regionale lezen dat er 5€ aan de deelnemers werd    

gevraagd als bijdrage voor het benodigde materiaal, die  t.b.v. deze refresher werd 
aangekocht. 

 

- Persoonlijk vond ik dit een raar gegeven dat van deelnemers aan een verplichte her-

opfrissingscursus een dergelijke tussenkomst werd verwacht (ook al is het maar 5€). 
Dit wou ik eens delen met de aanwezigen “hoe” zij dit ervaren. 

 

Synthese: 
- De meesten (toenmalige deelnemers) zagen geen graten in deze beperkte bijdrage 

volgens Dirk Deroo. Iedereen (aanwezigen op de regionale) was het unaniem eens 

dat diegene die kosten maakt om een workshop te ondersteunen zelf die kosten niet 
moet dragen. 

 

- Na wat gedachtewisseling kon de menigte het principe wel begrijpen dat dergelijke 

kosten eerder een kost voor de federatie is dan door de leden te dragen. 
 

-      Nu misschien het belangrijkste, diegenen die t.b.v. de regionale werking   

       onkosten moeten of wensen te maken, neem EERST contact met de RvB. 
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II.2   Items vanuit de RvB/CO 

 

1. Indexatie (zie Nieuwsbrief) 

 Ledenbijdrage 2021 

 Homologatie 01/01/2020 

 
2. Niolon 06/10/2020 

  29/01/2020 “Bekendmakingbrief & algemene voorwaarden” 

 

Dion: Reeds 26 duikers ingeschreven! Een warme oproep om jullie D1 & D2's aan te spreken, 
zoals het er nu uitziet, lijkt het een onderonsje van instructeurs te worden. 

 

3. 2
de

 rondetafel werd georganiseerd op 18/01/2020 
 

Dion: Een heel vruchtbare vergadering met als grootste gespreksonderwerp  de nieuwe 

opleidingsboeken. 

 
Stijn: (De gehele opsomming wordt hier niet uitgeschreven, te vruchtbaar ) 

Enkele accenten: 

 We gaan de leerboeken volgen zoals de NOB de lijnen heeft uitgetekend, wij gaan 

er geen hoekjes en kantjes afrijden, dit zou het ons alleen maar moeilijker maken. 
 Bv. Twee  D1* zullen in de toekomst onder strikte omstandigheden 

kunnen samen duiken. (opleiding is daarop afgestemd). 

 
 Specialty "Redden" vervalt en wordt verspreid in de verschillende 

opleidingstrajecten D1* - D2*… Specialty BLS - AED & O2-provider 

blijven bestaan. 

 

 Momenteel 7 kandidaten IT 

 

 Een VVW-Duiken kalender wordt uitgewerkt tot 2022 (langtermijnplanning) 

 

 VVW-Duiken-link  sommige invulvelden zijn van vervlogen tijden, over andere 

invulreferenties wordt gedacht, bv. dieptekwalificatie, specifieke vaardigheden 
voorvloeiend vanuit het individu zijn professionaliteit (interessant om experts te 

vinden binnen de federatie)  

 
 ter info, wie een tweede lid toch graag in zijn ledenbestand ziet staan, 

zonder dat deze duikschool/club voor een 2de maal een federale 

bijdrage moet betalen, zie hieronder: 
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Vraag van Frank (Splash): "Ik kan op deze link, als schoolhoofd, niet zien wanneer de leden  

hun verschillende specialties hebben gedaan." Dit zou een grote méérwaarde zijn. 
 

Frank, voegt ook toe, dat er een decreet op komst is die zal eisen dat we binnenkort de

 rijksregisternummers van onze leden zullen moeten invullen. (Danny neemt hiervan akte) 
 

Carlo zal Frank zijn  vraag stellen aan de keyplayers.  

 

 Zaterdag  7 maart AV & Instructeursvergadering te Schoten (uitnodigingsmail is 

reeds verstuurd) 
 

 De CO is niet langer een hiërarchische structuur maar bestaat uit werkgroepen die 

in communicatie (overleg) staat met de RvB 

 
 

III.   Items vanuit de regio duikscholen(clubs) 

 

 SDTO (Danny Styns) 

Demo over de nieuwe opleiding 

 

Hieronder kunnen jullie enkele flarden van Danny zijn uitéénzetting lezen. 
We mochten tijdens de vergadering een inleiding genieten van de tools en 

mogelijkheden. 

 
Het zou de bedoeling zijn dat Danny in de nabije toekomst een datum prikt en in een 

voor- of namiddag een globale verkenning weergeeft, waarbij we met onze laptop 

(optie) onmiddellijk zelf aan de slag kunnen gaan. 

 

 Als instructeur, eenmaal ingelogd kun je de nieuwe opleiding raadplegen. 

 



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 

Neem eens de tijd om te scrollen doorheen de mogelijkheden. Neem nota van 

mogelijks te verbeteren en/of aan te passen items. Mail ze naar je regionale 

coördinator. 

 
Bij deze kunnen er al antwoorden worden gezocht en/of acties genomen worden tegen 

de volgende uiteenzetting van Danny. 

 
 Aandacht: De Ppt's en bijhorende Pdf's zijn een eerste tewerkstelling en zijn 

nog niet in SIGMA uitgewerkt. Carine zal dit verder uitwerken en upgraden. 

 
Dankjewel voor engagement Carine Declercq. 

 

 

 De kandidaten (leerlingen) kunnen zonder in te loggen, de demo filmpjes bekijken 

 

 

 Heel veel informatie te vinden en/of te downloaden zonder te moeten inloggen: 

 Vorderingsboekjes, duikplaatsen, check de stek, Pdf's van PowerPoints, … 
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 Aandacht: Danny stuurde een mail met onderstaande tekst naar de duikschoolhoofden. 

 
"Beste duikschoolhoofd, bij deze krijg je toegang tot de oefenvragen als instructeur. Het is de 
bedoeling dat je in deze set NIKS WIJZIGT, maar dat je een kopie neemt, zodat jij eigenaar wordt van 
de kopie en dan kan bewerken. Succes! Met sportieve groet, Danny Styns, instructeur 2* SDTO vzw 
(i.o. de RvB VVW-Duiken vzw)" 
 

 Iedere duikschool/club dient dit apart/op eigen houtje te beheren en te delen met zijn 

instructeurs via GOOGLE ACCOUNT. 

 

 

Dankjewel voor je fantastisch werk Danny Styns. 

 

 

 

IV. Varia van de aanwezigen 

 

 Lode - De Deeko's 

o Een dagdeel tbv deze tools die Danny bewerkstelligde zou grote 

méérwaarde zijn.  

 

 Wordt aan Danny gevraagd 

 
 Jurgen - Brandweerduikers zone 1 

o We kregen een brevetkaartje na onze refresher IHVD en 2 maanden 

later tbv onze recreatie-inschrijving ontvingen we er een 2de. 

 

 Vraag geen kaartje IHVD aan, vermijdt via deze manier teveel 

aanmaak van brevetkaartjes 
 

 Katty - Delphinus 

o We hebben nog 2 kandidaten die de specialty "woundcare" hoeven te 

volgen. Wordt dit in één of andere duikschool binnenkort georganiseerd? 

 
 Stil onder de aanwezigen. Mocht iemand het organiseren, laat                            

Katty iets weten ;) 

 

 Carine - Delphinus 

o Ik maak een VVW-Duiken kalender uitgewerkt tot 2022 ivm 

opleidingsplanning buiten de recreatieve brevetten. 

 

o Een regionale IKP wordt gepland 
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 Frank - Splash 

o Bestaat er een soort van verzekeringskaartje tbv de leden? 

 

 Op de achterzijde van jullie CMAS-kaartje (en andere) staat een 
expiry-date van jullie lidmaatschap en op de achterzijde van jullie 

klein blaadje "medisch onderzoek" vinden jullie de naam & adres-

gegevens van onze verzekering. 

 

o Voor wie is de regionale vergadering bestemd? 

 
 Initieel voor de regionale instructeurs MAAR wanneer geen 

afgevaardigde mogelijk is, is een bestuurslid meer dan welkom. 

Dit laat ons toe van te horen wat er leeft binnen de duikschool/ 

club…en daar draait de regionale rond. 

 

 Dion - RvB/Galathea 

o De vraag rond het uitdelen van mondmaskers bij het behalen van het 

brevet IHVD 

 

 We hebben besloten daar niet op in te gaan omdat ze een vervaldatum 

hebben en telkens moeten vervangen worden. 
 

 Dirk - SDTO 

o Wie is al bezig met de nieuwe leerboeken? 

 

 SDTO & Delphinus half. 
 

 Ellen - WDK 

o Is er een overgangsfase van oude naar nieuwe leerboeken/trajecten? 

Wat als je nog een kandidaat wil homologeren met een oud 

vorderingsboekje? 

 

 De bedoeling is de opleidingen te ondersteunen met de nieuwe 

leerboeken.  Aangezien daarbij andere doelstellingen worden 
gevolgd, gaat het verhaal in de toekomst niet meer kloppen bij het 

verder gaan met de oude. 

 
 Laat dit jaar een overgangfase zijn en je kunt met een extra les, de 

D1's op de rails zetten van het huidige traject dat toelaat onder strikte 

beperkingen te duiken met een buddy D1. 
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 Bart - Pelagos 

o We hebben een lid die fysiek serieus achteruit gaat maar is medisch 

goedgekeurd. Hoe pak je dit aan? 

 

 Door een duikersarts (hyperbare geneesheer) en neuroloog laten 
keuren, niet door huisarts. Eventueel zelf beperkingen opleggen. 

 

 Gina - Pelagos 

o Een bomvolle zaal, hopelijk blijft dit! 

 

 Carlo - Regionale coördinator 

o Op het einde van het jaar houdt mijn professionele bezigheid op, ik zou 

op dit eigenste moment ook als regionale coördinator de fakkel willen 

doorgeven. 

 

o Aan welk mandaatprofiel de geïnteresseerde mag voldoen en hoe iemand 

wordt voorgesteld of gekozen, weet ik niet.  

Dit ga ik eerstdaags met de voorzitter Dion bespreken. De bedoeling is 

dat ik na de 2de regionale dit jaar de fakkel doorgeef.  

Ik hou jullie op de hoogte, hopend bij sommigen de interesse te wekken 

om dit regionaal initiatief verder te zetten  

 

Na een decennium met een mandaat als "karrentrekker" van de regionale vergadering 
hou ik ermee op. 

 

- Terugblikken is mooi maar geen "must", diegenen die er heel regelmatig bij waren   

  en/of de moeite loonden van de pagina's lange verslagen te lezen weten dat we: 
 

 heel veel noden/wensen vanuit de verschillende duikscholen/clubs hebben 

ingevuld 
 veel van elkaar hebben mogen leren en delen…. 

 verschillende projecten hebben uitgebroed tot pareltjes… 

 elkaar beter mochten leren kennen, waaruit zelfs vriendschap mocht groeien, 

fantastisch toch? 
 

 - De ene vergadering verliep al wat constructiever dan de andere maar uiteindelijk   

   kon iedereen zijn "agenda-punt" kwijt en werd er met respect gedebatteerd.  
   Soms met 4, op andere momenten met 23 rond een tafel. 

 

- Oplossingen werden aangereikt, soms onmiddellijk aan de tafel of het knopen-  
  hakken mocht vanuit de CO en/of RvB worden verwacht. 

 

Heel blij dat ik het kon doen, fier dat ik één van die vrijwilligers mocht zijn binnen 

deze familiaire en bereikbare duikfederatie. 
 

Dankjewel aan diegenen die het apprecieerden, meewerkten en steunden. 
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  Einde vergadering 23u05. 

 
 

Agenda-punten kunnen te allen tijde worden gemaild. 

 
Volgende vergadering 3de woensdag van de maand oktober  21/10/2020. 

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

 

Deze zal doorgaan in Waregem, clubhuis WDK 
 

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


