
Verslag vergadering regional werkgroep Limburg. 
 
Datum: 24/05/2012 
 
Locatie: Vergaderzaal zwembad Prinsenpark Maasmechelen, leslokaal Duikclub 
Jaws 
 
Aanwezig: - Jaws Rik Peeters en Gilbert Schoenaers 

 - Delphius Marc Maelfait 
 
Verontschuldigd: Didier Westphalen, Edwin Wils,Tamara Claes, Danny Looijmans 
en Dirk Hens. 
 
Afwezige Clubs:  
 
 
Verslag:  - Welkom door Schoenaers Gilbert. 

- Ondanks de povere opkomst kon de vergadering niet doorgaan, 
Marc Maelfait die een rit van 3 uur erop had zitten is bedankt voor te 
komen en hij heeft desondanks geprobeerd zijn uiteenzetting te 
geven over het elektronische “Vorderingsboekje” hetgeen mislukt is 
daar er geen of bijna geen telefoon verbinding was. (een nadeel 
wanneer men afhankelijk is van de techniek) 

- Ik moet zeggen dat ik teleurgesteld was over de zwakke opkomst 
naar deze vergadering daar ik toch van mening ben dat een 
regionale werkgroep zijn vruchten kan afwerpen op termijn maar 
dan moet er wel interesse zijn van alle Limburgse Clubs. 

- Marc heeft voorgesteld in het najaar deze uiteenzetting nogmaals te 
willen geven maar dan in de lokalen van het VVW in Antwerpen 
indien er voldoende duikscholen aanwezig zullen zijn. U wordt 
hiervan nog op de hoogte gebracht. 
 

De vergadering is afgesloten om 21.00 uur 
Volgende vergadering zal doorgaan na overleg met Didier ergens na de 
zomervakantie, U wordt hier allen van verwittigd hopelijk is er dan meer interesse. 
 
 
 
Verslag opgemaakt door Schoenaers Gilbert I* Jaws Maasmechelen. 
 
 
 
 
 
PS. 
 
In bijlage een verslag van een vergadering d.d. 25/05/2012 op het Provinciehuis 
Limburg i.v.m. een duikplas voor Limburg, vertegenwoordigd door Didier 
Westphalen VVW Limburg. 
 



Beste, 

Ik ben vanmorgen naar de bijeenkomst geweest voor de bespreking van 
een duikplas in Limburg. 

Bij de aanwezigen waren, 

- de sportfunctionaris voor Limburg, An Van Caekenberghe 

- de projectontwikkelaar "Antea Group", Vital Langenaeker 

- Limos, Gaby Knevel 

- AED, Ludo Monten 

- VVW Duiken, Didier Westphalen 

Deze duikplas ligt langs de zeil- en surfplas van "VVW Zutendaal".  Op dit 

moment is deze plas nog niet in gebruik. 

Een projectontwikkelaar heeft het rode gebied, rechts op het plan" 
gekocht om er luxe vakantieverblijfjes te maken. 

De exploitatie van de plassen staat daar los van maar moeten bij het 

geheel worden geïntegreerd.  De surfplas zal dus blijven en er komt een 
visvijver en een duikplas bij. 

De bedoeling is om het volledige park klaar te hebben tegen 2017.  Het 

duiken kan echter al veel sneller starten (dit jaar of volgend 
jaar).  Daarvoor moeten we niet wachten totdat de bouwwerken af zijn. 

Eind dit jaar zal een volgende bijeenkomst worden georganiseerd met de 
gemeente Zutendaal.  Het is dan ook wenselijk dat clubs uit de omgeving 

en nog beter, mensen uit Zutendaal zelf, aanwezig zullen zijn.  De politiek 

is daar nog al gevoelig aan. 

Ik heb gevraagd om er eens een proefduik te gaan doen.  Dat wordt 

nagevraagd.  Aan ons werd gevraagd om eens na te denken over de 
exploitatie van het duikgebeuren.  Ik kan dit toelichten op de volgende CO 

of via telefoon als jullie dat willen. 

  

Hetgeen ik mij afvraag is of er intern, binnen het VVW, al niet eens kan 
gepolst worden via VVW Zutendaal? 

  

Met vriendelijke groeten, Didier 


