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                          Verslag vergadering regionale werkgroep Limburg 
 

Datum : 16/12/2011 

 

Locatie : vergaderzaal Wimbledon in Bilzen 

 

Aanwezig :     - AmbiDivers: Didier Westphalen 

  - Diving Lommel: Dirk Hens 

  - Jaws: Rik Peeters, Gilbert Schoenaers 

                                            - OrcaDivers: Edwin Wils 

 

Verontschuldigd : Tamara Claes, Johan Claesen, Serge Venken, Marian Sizoo, Hans Braas,  

   Wilfred Martens, Geert Menten, Danny Martens, Danny Looijmans 

 

Afwezige clubs : Andromeda, Aquamania, Bonito, Dive4fun, Hyac Diving, Merou Duikschool, ODS 

 

Verslag : 

 

i. Welkom door Didier Westphalen 

Ondanks de bescheiden opkomst werd er beslist om de vergadering niet op te schorten. 

 

ii. Revue vorig verslag :  

Het verslag van 12 februari 2011 werd goedgekeurd, geen opmerkingen. 

 

iii. Vooropgestelde agenda - punten :  

 

a. Opleiding HVD modules O2 en BLS, organisatie op provinciaal niveau 

Onder leding van Edwin Wils worden de HVD modules BLS en O2 voor duikers 

gegeven in de Wimbledon in Bilzen op, 

- donderdag 5 januari 2012 om 20 uur (BLS) 

- zondag 8 januari 2012 om 14 uur (O2) 

Deelnemers dienen zich te melden bij Edwin Wils. 

 

b. De adressen van alle hyperbare centra met noodnummers en mogelijkheden 

Het hyperbaar centrum in Zeebrugge biedt geen hulpverlening meer!  

Pas je veiligheidsmap aan! 

In bijlage vinden jullie de adressen van alle hyperbare centra met noodnummers en 

mogelijkheden. 

 

c. Materiaalrichtlijn Instructeur : 

De belangrijkste punten werden nog eens aangehaald.  Hierin wordt verduidelijkt wat 

een instructeur in open water dient bij te hebben tijdens de opleidingen. 

 

    http://www.vvw-duiken.be/mydms/out/out.ViewDocument.php?documentid=4355 

 

Root-Folder / SIGMA VADEMECUM - BRON documenten / SIGMA 

ALGEMEEN / Instructeur VVW-Duiken / Materieel richtlijn Instructeur 

 

 

http://www.vvw-duiken.be/mydms/out/out.ViewDocument.php?documentid=4355
http://www.vvw-duiken.be/mydms/out/out.ViewFolder.php?folderid=1
http://www.vvw-duiken.be/mydms/out/out.ViewFolder.php?folderid=1590
http://www.vvw-duiken.be/mydms/out/out.ViewFolder.php?folderid=1591
http://www.vvw-duiken.be/mydms/out/out.ViewFolder.php?folderid=1591
http://www.vvw-duiken.be/mydms/out/out.ViewFolder.php?folderid=1633
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d. Sigma homologatie bevoegdheden 

 

In deze toelichting vinden jullie ondermeer de taken en plichten van de duikschoolleider. 

 

http://www.vvw-duiken.be/mydms/out/out.ViewDocument.php?documentid=2702 

 

Root-Folder / SIGMA Vademecum / SIGMA Instructeur Richtlijnen / SIGMA 

ADMINISTRATIE / Homologatie / SIGMA Homologatie bevoegdheid.doc 

 

e. De gedeputeerde van Sport, Walter Cremers, bezocht Nemo33 op 5 december 

 

Sinds vele jaren is men vanuit de provincie Limburg op zoek naar oplossingen  

voor de duikproblematiek. 

De gedeputeerde van Sport, Walter Cremers, heeft zeker 'oor naar' de  

problemen van het (outdoor) duiken en wil daarom ook kennismaken met  

bestaande infrastructuren. 

Alle federaties werden uitgenodigd en we houden jullie op de hoogte. 

 

De organisatie Todi is ergens in de Euregio op zoek naar een locatie voor 

hun project  'The Ultimate Diving Experience'.   www.todi.be 

 

f. ARBO wetgeving 

In Nederland, op openbare duikplaatsen, wordt een duikleider aanzien als een 

hierarchisch overste.  Hiervoor gelden enkele verplichtingen. 

 

http://www.vvw-duiken.be/mydms/out/out.ViewDocument.php?documentid=4047 

 

Root-Folder / SIGMA Vademecum / SIGMA ALGEMEEN / VELIGHEIDSMAP / 

Instructeurrichtlijn ARBO 

 

g. Speciale vraag vanuit RVB: 

Vanuit de RVB wordt gevraagd om dhr. Luc Dresselaers weg te stemmen uit het  

bestuur.  Hiervoor zal er een bijzondere ledenvergadering georganiseerd worden. Na 

deze stemming zal de kandidatuur terug worden opengesteld. 

Vanuit de werkgroep kwamen er de volgende reacties, 

- Zijn de regels duidelijk wat betreft het aanwezigheids%?  Er zijn meerdere leden 

bekend die lid waren maar zelden kwamen opdagen. 

- Aanwezigheid is belangrijk, je vertegenwoordigd tenslotte een groep mensen 

- Het is de taak van de AV om dergelijke beslissing te nemen.   

- Aan de RVB wordt gevraagd om de wettelijke verpolichtingen hieromtrent na te 

komen. 

  

h. Inschaling brevetten : 

Deze richtlijn geeft meer duidelijkheid voor hetgeen er moet gedaan worden om een niet 

VVW brevet in te schalen naar een VVW brevet. 

 

http://www.vvw-duiken.be/mydms/out/out.ViewDocument.php?documentid=4492 

 

Root-Folder / SIGMA VADEMECUM - BRON documenten / SIGMA ALGEMEEN / 

Instructeur VVW-Duiken / FV1-Inschalen van brevetten-KV 

http://www.vvw-duiken.be/mydms/out/out.ViewDocument.php?documentid=2702
http://www.vvw-duiken.be/mydms/out/out.ViewFolder.php?folderid=1
http://www.vvw-duiken.be/mydms/out/out.ViewFolder.php?folderid=207
http://www.vvw-duiken.be/mydms/out/out.ViewFolder.php?folderid=214
http://www.vvw-duiken.be/mydms/out/out.ViewFolder.php?folderid=864
http://www.vvw-duiken.be/mydms/out/out.ViewFolder.php?folderid=864
http://www.vvw-duiken.be/mydms/out/out.ViewFolder.php?folderid=849
http://www.todi.be/
http://www.vvw-duiken.be/mydms/out/out.ViewDocument.php?documentid=4047
http://www.vvw-duiken.be/mydms/out/out.ViewFolder.php?folderid=1
http://www.vvw-duiken.be/mydms/out/out.ViewFolder.php?folderid=207
http://www.vvw-duiken.be/mydms/out/out.ViewFolder.php?folderid=863
http://www.vvw-duiken.be/mydms/out/out.ViewFolder.php?folderid=1635
http://www.vvw-duiken.be/mydms/out/out.ViewDocument.php?documentid=4492
http://www.vvw-duiken.be/mydms/out/out.ViewFolder.php?folderid=1
http://www.vvw-duiken.be/mydms/out/out.ViewFolder.php?folderid=1590
http://www.vvw-duiken.be/mydms/out/out.ViewFolder.php?folderid=1591
http://www.vvw-duiken.be/mydms/out/out.ViewFolder.php?folderid=1633
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i. Varia :  

i. De duikschoolverantwoordelijke van Jaws is Erwin Hermans. 

ii. Waarom worden er zoveel regels geschreven?  Dit zorgt voor extra munitie 

voor de verzekeringsmaatschappijen.   

Actie: graag meer uitleg van de CO 

iii. Wat betreft de ARBO wetgeving werd voorgesteld om alle fiches van de 

duikplaatsen te delen op MyDMS. 

Actie: voorstellen op de I-vergadering 

iv. Enkele duikers hebben nog steeds niet hun stempel gekregen zoals bvb. Gilbert 

Schoenaers 

Actie: VVW Secretariaat maakt dat in orde tegen de volgende AV 

v. Problematiek Frankrijk; is nog steeds volop aan de gang, enkel nog het 

verwerken van een technisch betalingseuvel. Inschalingkost op 12€ vastgelegd! 

Voor de D3* mits voorlegging v/d "specialisatie decompressie", de oudere 

gebrevetteerde D3*'s geen cursus te volgen -> regularisatie via CO. 

vi. Gilbert zal een de organisatie op zich nemen voor helmduiken.  Verdere info zal 

later worden verspreid. 

vii. Edwin Wils zal de Scubadoo specialty nog een keer organiseren.  Hij zal een 

datum communiceren. (deelname is min. Duiker 3-ster) 

viii. Waarom zijn er bij de NOB andere duikregels dan bij het VVW? 

Waarom mag bij de NOB een D2 met een D1 duiken? 

Actie: graag een verduidelijking van de CO 

ix. Er staan heel wat fouten in de NOB boeken.   

Enkele voorbeelden, 

- de NOB redderscursus is niet meer up-to-date 

- een buddy line dient om een hond uit te laten?? 

Actie: Kan de CO een erratum opmaken en uitsturen aub? 

x. Duikers moeten verplicht worden om tabellen op zak te hebben tijdens hun 

duik.  Dit wordt niet meer verplicht.  De werkgroep raadt sterk aan dat toch bij 

te hebben. 

DCIEM tabellen of Bühlmann tabellen?  

Voor de opleiding wordt de DCIEM tabel gebruikt.   

AmbiDivers gebruiken daarnaast ook de opvouwbare IANTD tabellen. 

xi. Rompslomp papierwerk : 

Er zijn toch nog heel wat instructeurs die het papierwerk beu zijn.  Zij 

verkiezen uiteindelijk uit de club te stappen en met een DAN verzekering 

verder te duiken. Kan het VVW Duiken hier iets aan doen? 

De scheiding tussen recreatief en professioneel is vrij klein geworden.  Er wordt 

ook meer focus gelegd op het gebruik van een PC ipv duiken. 

Actie: De vraag is gekomen om een enquête te doen vóór de I-vergadering om 

na te gaan wat hieraan kan veranderd of verbeterd worden.   

 

Algemene noot: Ondanks de vragen en opmerkingen, is deze groep wel tevreden met de 

werking van VVW Duiken, echter verbetering mag altijd gestimuleerd worden.  

  

Einde vergadering om 21u30 

 

De volgende vergadering zal doorgaan in April in Maasmechelen of in Lommel (nog te bepalen). 

 

Verslag opgemaakt door Didier Westphalen 


