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ZEESTAGE NIOLON 2022 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aan alle clubs VVW-Duiken vzw 
Aan alle leden VVW-Duiken, 
 
Geacht clubbestuur, 
Beste instructeur, 
Beste duiker, 
 
Het is opnieuw tijd om jullie in te lichten over de inrichting van de Zeestage Niolon. 
Zo hebben jullie nog ruim de tijd om dit in te plannen in jullie agenda. 
 
Iedere VVW-Duiker weet inmiddels dat de Zeestage Niolon bijdraagt aan de verdere 
vervolmaking van je duikkennis die je daar kan omzetten in praktijk onder begeleiding 
van onze ervaren VVW-duiken instructeurs en hogere brevetten. 
 
Daarvoor wordt de zeestage opengesteld voor alle gebrevetteerde VVW-Duikers, die 
individueel of met hun club willen genieten van de onderwaterpracht van de 
Middellandse Zee. 
 
Zij die reeds één of meerdere malen in Niolon zijn geweest, zullen het beamen ... de 
stage is een niet te missen evenement! 
 
De zeestage creëert een bijzondere sfeer en de samenhorigheid onder VVW-Duikers 
en is zodanig uniek dat het moeilijk te evenaren is!  
 
Dus voor diegenen die er graag willen bij zijn … het moment van inschrijven is 
aangebroken! 
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Hierbij enige info: 
 
DOEL 

Een gezamenlijk evenement organiseren waarbij alle VVW-duikers welkom zijn en 
iedereen de kans te bieden zich verder te vervolmaken in zijn hobby. 
 
Dit in een mooi kader onder een gemoedelijke, vriendschappelijke en stressloze sfeer. 
 
 
DUIKKAMP 

Er zullen mooie duiken kunnen uitgevoerd worden, waarbij de minder gevorderde 
duikers onder toezicht van ervaren duikers en instructeurs hun ervaringen en 
bekwaamheden veilig zullen kunnen verruimen en de meer gevorderde duikers nog 
extra praktijkervaring kunnen opdoen. 
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PLAATS 

Niolon is gelegen in Zuid-Frankrijk, in de streek van "La Côte Bleue" ten westen van 
Marseille. We logeren in het duikcentrum van de UCPA, een Franse 
jeugdsportvereniging met talrijke centra in Frankrijk, waaronder dit van Niolon.  
Het centrum bevindt zich op een rotspartij aan de ingang van de "Calanque de Niolon", 
een kleine baai waar, zo dicht bij Marseille, de tijd schijnbaar is blijven stilstaan.  
Het geheel van gebouwen en bungalows, onderling verbonden met trappen, smalle 
gangetjes en plantsoentjes, is gebouwd op, onder en rond een oude vesting. 
Daarbij is gunstig gebruik gemaakt van de reeds bestaande stevige structuur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Côte Bleue heeft zijn naam niet gestolen. Door zijn geografische ligging en structuur, 
kunnen wij duiken in één van de helderste wateren aan de Franse Rivièra. Qua diepte 
is er ruime keuze, volledig afgestemd op de ervaring van de duikers. Ook de fotografen 
onder ons kunnen hier volledig aan hun trekken komen, gezien de hier uitzonderlijke 
helderheid, die een aantrekkingskracht is voor de fauna en flora. 
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WANNEER 

Vertrek met de bus: dinsdagavond 11 oktober 2022 
Aankomst in Niolon: woensdagmorgen 12 oktober 2022 

De plaats van vertrek wordt later nog definitief meegedeeld. 

Vertrek vanuit Niolon: zaterdagavond 15 oktober 2022 
Terug thuis: zondag 16 oktober 2022, omstreeks de middag 
 
DEELNEMINGSVOORWAARDEN 

Lid van een VVW-Duiken club 
Geldig medisch getuigschrift bezitten. 
Minimum leeftijd: 16 jaar. 
Minimum het brevet D1 en 10 duiken bezitten. 
Vanaf het brevet D3 tot en met het brevet Instructeur 1* - Assistent Instructeur in het 
bezit zijn van het duikleiderscertificaat = Franse wetgeving – Code du Sport. 
Het duikleiderscertificaat kan aangevraagd worden via de procedure vermeld op de  
VVW-Duiken Link – https://www.vvw-duiken-link.be/ffessm_registratie.php  
 
DUIKEN 

Woensdag 12/10/2022: 1 duik 
Donderdag 13, vrijdag 14 en zaterdag 15/10: 2 duiken 
Er zijn in totaal 7 duiken voorzien in het programma  
 
VERBLIJF 

We logeren in verwarmde bungalows van 3 of 4 personen.  
Lakens en dekens krijgen we ter plaatse.  
Sommige bungalows beschikken tevens over een eigen  
douche.  
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In een het multifunctioneel gebouw van drie verdiepingen hoog bevinden zich ruime 
kleedkamers, douches en mogelijkheden om uw duikmateriaal te spoelen, op te 
bergen en te drogen, zowel in overdekte open luchtdroogkamers als in droogkamers 
binnenin het gebouw. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De maaltijden worden geserveerd in een grote refter  
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VERVOER 

Het vervoer gebeurt met een bus "Royal Class". Om de busreis zo kort mogelijk te 
houden voor iedereen zal deze vertrekken vanuit een centraal punt. Dit wordt te 
gelegener tijd nog gecommuniceerd. 
 
INSCHRIJVING 

1. Deelnameprijs betalen; 
2. Invullen van het online inschrijvingsformulier: 

https://forms.gle/MA8KbxmWW529ARAaA 
 
Deelnameprijs: €480,00 
 
Mogen wij vragen een voorschot van € 150,00 te betalen op dezelfde dag van 
inschrijving, op het VVW-Duiken rekeningnr.: BE65 7775 9385 5496 met vermelding 
van uw volledige naam = familienaam/voornaam en “Niolon 2022.” 
Inschrijven dient te gebeuren via het voorziene online inschrijvingsformulier tegen 
uiterlijk 1 augustus 2022. 

Het saldo dient uiterlijk betaald te zijn op 1 september 2022. 

Zorg dat je er snel bij bent…… 
 
Opgelet: 

De datum van betaling van het voorschot geldt als datum van inschrijving. 
Uw deelname wordt dus bepaald aan de hand van de datum van inschrijving EN 
betaling van het voorschot. 
M.a.w., hoe vroeger je inschrijft en het voorschot betaalt, hoe meer kans je maakt 
om effectief mee te kunnen. 
 
Online inschrijvingsformulier via bijgevoegde link: 
https://forms.gle/MA8KbxmWW529ARAaA  
 
BIJKOMENDE INFO 

Voor meer inlichtingen kan U zich steeds wenden tot het Algemeen secretariaat  
VVW-duiken, e-mail: secretariaat@vvw-duiken.be . 
 
We kijken weer hoopvol vooruit naar deze steeds fijne zeestage, samen met 40 
enthousiaste mededuikers, prachtig weer en een toffe sfeer. 
 
Met sportieve duikgroeten, 
 
VVW-Duiken vzw 


