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Beste leden, Buddy’s,

INTRO
Beste VVW-Duiken lid,
U leest de vernieuwde nummers
van de VVW-Duiken Nieuwsbrief.
Deze elektronische nieuwsbrief
wordt verstuurd naar alle
VVW-Duiken-leden.
Met de BUDDY-lijn willen we u op
de hoogte houden van alle
belangrijke informatie die niet
specifiek bedoeld is voor
clubbesturen of instructeurs, maar
voor elke VVW-Duiker en -Duikster.
De BUDDY-lijn verschijnt enkel
wanneer de actualiteit dat vereist.
Veel leesplezier,
De redactie.

AGENDA

03 & 11 september 2022
Online IKP ABL

Er is al een hele tijd gepasseerd tussen de huidige Buddylijn en de vorige.
Er zijn dan ook, geruime tijd, een paar spelbrekers actief geweest.
Gelukkig zijn deze beestjes min of meer bestreden.
Het heeft ons zeer veel plezier gedaan dat wij op sociale media, heel veel
foto’s en filmpjes hebben zien passeren van duikactiviteiten in binnen - en
buitenland. Langs de waterkant hebben we opvallend met velen onder u
gesproken. Iedereen was blij dat er met z’n allen in clubverband terug kon
gedoken worden.
We stellen vast dat er veel nieuwe homologatie-aanvragen binnen komen.
Dit betekent dat onze duikclubs en -scholen de draad weer helemaal hebben
opgenomen. TOP!
Nu de vakantie bijna voor de deur staat, kijken wij er naar uit om naar jullie
ervaringen en verhalen te luisteren, opgedaan in verre oorden of korter bij
huis. Mail ons gerust jullie mooie foto’s door, vergezeld van een woordje
uitleg over de reis.
Wie weet valt er hierdoor nog een leuke VVW-Duiken attentie in jullie bus.
Wij wensen jullie alvast zeer veel mooie duiken tijdens de zomermaanden.
Duik met veel plezier en hou het veilig!!!
De voorbije maanden en jaren is er achter de schermen hard gewerkt in onze
verschillende commissies. De resultaten daarvan laten zich stilletjes aan
voelen.
Op ICT-vlak zijn uiteraard de grootste zichtbare stappen gezet. Denk aan
”Moodle” het hulpsysteem bij onze opleidingen waar elk van ons toegang
toe heeft op zijn niveau dan. De lancering van een upgrade “Duiken-Link
2.0”. Ook hier zal iedereen toegang toe krijgen.
Onze Medische Commissie heeft gezorgd voor hun nodige versterking in
manschappen. Daarna hebben ze de nieuwe richtlijnen toegepast en
verwerkt in onze opleidingen HVD (Hulp Verlener Duiker).
De Juridische Commissie heeft volledig nieuwe statuten geschreven en het
bestaande vademecum-structuur in een intern reglement gegoten.
De Commissie Opleiding heeft zich ook versterkt qua aantal en heel wat
documenten herschreven en andere aangepast, dra zullen de oude
documenten uit de I-standaards verdwijnen. De Padlets die terug te vinden is
in de hoofding van de website bevat al vele nieuwe items.

Nieuws van het Bestuursorgaan

DION BEDANKT !

VVW-Duiken vzw
Beatrijslaan 25 | B-2050 Antwerpen
T (03) 219 69 69
secretariaat@vvw-duiken.be | www.vvw-duiken.be

Contactpersoon:
Dirk Duplessis, I3 Master Instructor
e-mail: dirk.duplessis@vvw-duiken.be
 Buddylijn 1 2022

Bedankt voor uw inzet gedurende meer dan een decennium, als bestuurder
en voorzitter van onze federatie. Net voor de afgelopen jaarvergadering
heeft Dion te kennen gegeven, zijn fakkel en hamertje na jarenlange trouwe
dienst door te willen geven aan een nieuwe generatie.

Bestuursorgaan
Wel er is nieuws! Groot nieuws!
We zijn blij te kunnen mededelen dat het gelukt is een bestuur samen te
stellen om nieuw leven in ons VVW-Duiken te blazen.
Concreet resulteerde dit in nieuw bestuur met nieuwe gezichten (en veel
ervaringen in het verenigingsleven) moest samengesteld worden. Filip was
de enthousiasteling die zich spontaan aanbood om deze belangrijke
voorzitterspet van Dion over te nemen, dit in samenspraak met de andere
bestuursleden. Met dit voorwoord willen we je op de hoogte brengen van
onze ambities en ons kort voorstellen:
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Filip Craey (voorzitter)
Getrouwd met Birgit Marlein, I2*-Docent B, samengesteld gezin van 7
personen.
Lid sinds 1994 bij Scuba Diving Team Oostende, 1700-tal gelogde
duiken, grootste interesses liggen bij wrakduiken, ecologie,
onderwater fauna & flora en technisch duiken. Als besturend lid
ben ik trots op onze federatie en wil ik m’n steentje bijdragen om
verjonging en vernieuwingen door te voeren in samenspraak met
BO, CO, JC en MC en elke club.

Ellen Bostoen (secretaris)
In 1994 maakte ik mijn eerste duik en was ik onmiddellijk verloren aan de
duiksport.
In 2007 en 2009 doorliep ik de lange trajecten I1* en I2* binnen VVW-Duiken.
Gedurende mijn duikcarrière mocht ik ervaring opdoen als
zwembadlesgeefster, instructeur onder en boven water, schoolhoofd en
momenteel neem ik de functie penningmeester op mij binnen WDK.
Tijdens mijn aanwezigheid op bijna alle regionale vergaderingen W- en O-Vl.
ontwikkelde ik reeds een goed zicht op de werking binnen VVW-Duiken.
De laatste 5 jaar was ik een bezige bij in de standaardisatie werkgroep voor
het op punt zetten van alle recreatieve opleidingen binnen het VVW-Duiken.
Door mijn sociale ingesteldheid kon ik op talrijke VVW-Duiken
Instructeursvergaderingen, regionale vergaderingen, in Niolon, tijdens de
jaarlijkse federatieduiken, … telkens wel iemand nieuw leren kennen binnen
de federatie wat op zich de duiksport nog aangenamer maakt.
Vanaf nu mag ik mijn steentje bijdragen binnen het Bestuursorgaan. Mijn
eerste taken heb ik hier reeds kunnen afvinken en ik kijk al uit naar de
volgende. Hoe meer aanwezige steunpilaren binnen een federatie, hoe
steviger deze op zijn poten staat en dit kan alleen maar ten goede komen
van onze leden. Mijn drijfveer is dan ook een meerwaarde te zijn voor de
federatie en er werd me gevraagd om de functie secretaris op mij te nemen.
Een nieuwe uitdaging staat voor mijn deur. Ik was nog nooit passief binnen
het VVW-Duiken en met deze nieuwe functie zal ik zeker actief bezig blijven

Tom Smeulders (penningmeester)
Ongehuwd & lid sinds 2016 en Kandidaat Instr. 2*, met +/- 350 gelogde
duiken. Binnen het duiken heb ik een specifieke interesse in de methodiek
en didactiek die binnen VVW-Duiken gebruikt wordt en de organisatie van de
federatie/vzw met alle bijhorende aspecten.
Als “vers” herkozen bestuurder heb ik een specifieke aandacht voor het
digitaliseren & stroomlijnen van alle beschikbare informatie binnen de
federatie en de bijhorende communicatie naar de leden. Alsook het
optimaliseren van de administratie & de boekhouding.

Laurent Samyn (bestuurslid)
Lid (en duiker) sinds 2017 bij Tortuga Divers. Kandidaat Instr 2*.
Bestuurder sinds 2022.
Het is mijn doelstelling om de interne werking van VVW-Duiken te
stroomlijnen om zo tot een nog performantere duikfederatie door te
groeien. Op de planning staan dan ook onder meer het afwerken van het
Intern Reglement, een dialoog met de commissies over hun werking en
noden en – last but not least – een verwoede poging om alle VVW-Duiken
teksten uniform te krijgen naar vorm en inhoud.
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Danny Martens (bestuurslid)
Duikers sinds 1995 bij het VVW-Duiken en lid van de AmbiDivers te Tongeren,
Kandidaat Instructeur Trainer.
Op professioneel vlak ben ik actief in een aantal sociaal-culturele
organisaties met ook een coaching afdeling op het vlak van
loopbaanondersteuning. De aanpak en methodiek heeft veel
vergelijkingspunten met het door ons gehanteerde opleidingsmethode
volgens Sigma.
Tegelijkertijd ben ik veel bezig met beleids- en organisatieontwikkeling op
bovenlokaal niveau en hoop dat ik met deze inzichten een steentje bij te
dragen aan de werking van VVW-duiken.

Stijn Delaure (bestuurslid)
Duikend lid sinds 1992 bij The Frogmen, Antwerpen. Actief Instr. 2* en hoofd
van de duikschool. Bestuurslid bij VVW-Duiken sinds 2021.
Mijn steentje zal ik voornamelijk kunnen bijdragen bij het uitzetten van de
strategie en het duurzaam uitbouwen van onze federatie, met een bijzonder
oog voor het stimuleren van interfederale werking en het ondersteunen van
al onze verschillende clubs.

Dirk Duplessis (PR-Bestuurslid)
De duikmicrobe heeft bezit van mij genomen sinds 1986.
Wij zijn met onze federatie in 2015 overgestapt naar VVW-Duiken. Ben nog
altijd blij dat onze toenmalige voorzitter deze beslissing heeft genomen.
VVW-Duiken voelde aan als thuiskomen.
Als 18-jarige jonge snaak werd ik al in het verenigingsleven gedropt, na
enkele maanden te fungeren als bestuurslid, werd ik plots gebombardeerd
tot secretaris van een vereniging met 450 leden.
Als 19-jarige werd ik secretaris van de ganse federatie FBB (Féderation Belge
de Boule Lyonaise). Dit was dan nog de tijd dat de dieren konden spreken.
Alles werd gedaan met steekkaarten en een typemachine.
Werkomstandigheden hebben hier noodgedwongen een eind aan gemaakt,
dan maar via de werkgever een nieuwe vereniging laten ontstaan, nl.
SABENA Diving Team met uitvalbasis in Mauritius. Na het debacle van
SABENA is de vereniging noodgedwongen ook moeten stoppen. Maar het
contact met collega-duikers is steeds gebleven.
Tot een paar jaar terug was ik schoolhoofd van Moby Dick Tienen.
Momenteel ben ik nog voorzitter van Grimde Leeft vzw en medebestuurder
van Netwerk Cultuur Tienen.
Toen ik in 2016 gevraagd werd of ik interesse had om toe te treden tot de
Raad van Bestuur VVW-Duiken, moest ik niet lang nadenken ik had al een
rugzakje dat goed gevuld was met ervaring uit het verleden.
VVW-Duiken zou VVW-Duiken niet zijn als er geen diversiteit aan uitdagingen
zouden zijn, waar ik zeer graag aan wil meewerken en wil ondersteunen. Als
kersvers PR wil ik er mee voor zorgen dat elke VVW-Duiken duiker aan de
waterkant herkenbaar is door zijn/haar kledij.

4

Demografie
Aan de hand van de demografie zien we waar we een tandje moeten
bijsteken om het werk meer verdeeld te krijgen.
In volgende afbeeldingen zien we de verhoudingen tussen leeftijden en
geslacht

We merken op dat het mannelijke geslacht de overhand neemt en dat de
helft van heel de federatie een leeftijd tussen 40-59 jaar heeft.
We kunnen de clubs maar aansporen om toch eens na te denken over een
jeugdtak op te starten binnen hun club. Dit kan ook resulteren in het
verdere bestaan van je eigen club.
Met de volgende afbeelding willen we aantonen hoeveel brevetten er zijn
binnen de federatie, hier kunnen we opmerken dat ons vlaggenschip brevet
(IT: instructeur trainer) zeer minimaal aanwezig is, dit zijn ook de brevetten
die moeten instaan voor evaluaties van onze toekomstige instructeurs hun
leertraject en eindevaluatie. Deze groep moet groter worden om de
werkdruk van de Master Instructeurs te verlichten zodat zij zich kunnen
storten op hun daadwerkelijke taak, …
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Visie en missie VVW-Duiken
Waarom?

• Inspireren van mensen op alle niveaus om veilige opleidingen en de
onderwater kostbaarheden te exploreren met het oog op onze
ecologische voetafdruk en in een vriendschappelijke sfeer.
• VVW-Duiken meer op de kaart brengen binnen de duiksport.

Wat?
• Opleidingen op maat voor klein en groot van recreatief tot
instructeur, waar plezier, kennis techniek en ecologie hand in hand
gaan.
• VVW-Duiken meer promoten, vernieuwen en verjongen.

Hoe?
• Door de leden een organisatie aan te bieden waar iedereen
centraal staat met respect op een sigma manier.
• Een plek te creëren waar leden zich kunnen ontwikkelen in hun
hobby
• Nieuwe merchandising, social media, opfrissing website.
• Het VVW-duiken logo meer in de picture te zetten op jullie
websites.

Regionale werking
Om de nodige informatie van alle clubs tot bij ons te krijgen is het
noodzakelijk dat alle clubs inzicht krijgen tot hoe deze informatieoverdracht
verloopt. Toch niet onbelangrijk om daarom deel te nemen aan de regionale
vergaderingen om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen,
om vragen te stellen, of om zelf nieuwe initiatieven aan te brengen en te
realiseren.
Dit platform “De Buddylijn” zal ook gebruikt worden om nieuwe informatie
tot bij jullie te brengen.

Filip Craey
Voorzitter VVW-Duiken

Nieuwe Instructeurs 2021/ 2022
Assistant Instructor I1*
LINGIER Kris

Scuba Diving Team Oostende

BERGMANS Jeroen

Diving Lommel

WILLEPIT Kurt

Delphinus Duikschool

SMEULDERS Tom

Duikvereniging Noord-Limburg

DE MUNTER Johnny

Duikschool Splash

VAN HEMELEN Tom

Duikschool De Zeekat

HONORE Wendy

Duikschool Splash

KESTEMAN Jane

Scuba Diving Team Oostende

Van harte bedankt voor al jullie inzet voor het behalen van jullie eerste
Instructeurstittel. Op naar het volgende nu …
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Instructor I2**
VERGULT Jean-Luc

Duikschool Splash

DE MUNTER Johnny

Duikschool Splash

HOYLAERTS Jelle

Moby Dick Tienen

LUWEL Evert

Duikclub Andromeda Genk

BAERS Eric

Moby Dick Tienen

Van harte gefeliciteerd met het behalen van jullie Instructeurs Licentie. Het
is de belangrijke stap om de werking in jullie duikschool te blijven
garanderen.

Master Instructor I3***
JOSHI Rahul

Diving Lommel

DUPLESSIS Dirk

Moby Dick Tienen

MANGELSHOTS Frank

Duikschool Splash
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Rahul en Dirk hebben eind 2021 hun Master-brevet behaald.
Rahul was de verantwoordelijke voor de opleiding I1 en I2 voor de regio ABL
(Antwerpen, Brabant en Limburg). Als docent heeft hij verschillende
dagdelen gegeven in zowel Vlaanderen en ABL.
Heeft heel actief meegewerkt bij het opstellen van de nieuwe IHVDopleiding.
Rahul is ook de man die begaan is om van de vorderingsfilmpjes correcte en
duidelijke filmpjes te maken.
Dirk heeft als docent dagdelen verzorgd in de regio ABL. Hij heeft zich vooral
toegespitst op de aanpassingen van het volledige vademecum van VVWDuiken.
Frank Mangelschots is onze kersverse I3* binnen VVW-Duiken.
Frank is onlangs door de Commissie Opleiding van VVW-Duiken
gehomologeerd tot Instructeur 3-ster. Frank kwam als 2-ster instructeur met
zijn duikschool Splash uit Zelzate over van de Nelos duikfederatie. Na een
intakegesprek startte Frank een inschalingstraject binnen VVW-Duiken
waarbij hij zich bijzonder gemotiveerd heeft ingezet als o.a. docent van de
instructeursopleidingen en het maken van een padlet-systeem voor onze
interne informatievoorziening. Op 22 mei jongstleden tijdens een
opleidingsdag van onze kandidaat I2*’s kreeg Frank net zoals Rahul en Dirk,
die dit een half jaar geleden kregen, dan het heuglijke nieuws van
ondergetekende dat ook zijn traject klaar was en dat we Frank met veel
plezier verwelkomen binnen het I3 docentenkader.
We hopen in de toekomst nog veel op Frank, Rahul en Dirk te kunnen
rekenen. Hun ervaring en kennis zijn alvast een aanwinst voor VVW -duiken.
Welkom Frank, Rahul en Dirk!
Namens de CO
Karel Vanlauwe
I3 -docent A
Coördinator opleiding I3

Instructeurs Vergadering
Het is eigenlijk nog niet zolang geleden dat de instructeursvergadering
plaatsvond op dezelfde dag dan de Algemene vergadering.
Op een paar uur tijd de gepaste informatie doorgeven was best moeilijk.
Vooral nu we in het digitale tijdperk terecht zijn gekomen, waar een
overvloed aan informatie is te vinden maar niet altijd even duidelijk is hoe
men aan deze informatie komt. Daarom heeft men beslist om van de
Instructeursvergadering een Instructeurs-dag te maken. Voor het eerst
heeft deze dag plaatsgevonden in Hasselt op 19 maart. De werkdag werd
opgesplitst in drie thema’s.
’s morgens werd er teruggeblikt naar het voorbije jaar, elke commissie kon
uitvoerig spreken over zijn verwezenlijkingen en toekomstplannen.
In de namiddag werd er een openmarkt georganiseerd met vijf standen. In
kleine groepjes kon je aan elke stand extra informatie krijgen over de
werking. In kleine groepjes lijkt het dat het voor sommige makkelijker is om
vragen te stellen.
Stand 1 - onze digitale platformen: zoals reeds aangehaald hebben we hier
de laatste jaren heel wat vooruitgang geboekt.
Stand 2 - Sigma en HVD: Wat Sigma betekent voor ons als duikers is al eens
aan bod gekomen een aantal edities van “Buddylijn” geleden.
De Medische Commissie gaf meer uitleg over de aanpassingen die gebeurd
zijn.
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Stand 3 - Demonstratievaardigheden: iedereen heeft deze op onze site al
eens bekeken en dit heeft ongetwijfeld veel gezucht en geblaas
teweeggebracht. Nu konden we aan enkele voorbeelden wel zien hoe het
moet. Vrijwilligers konden zich aanmelden om alle filmpjes te vervolledigen.
Stand 4 - Werking Duikschool: Hoe kun je als instructeur het best jouw
school leiden?
Stand 5 - trainingsleer met interessante zwembadoefeningen: Deze stand
was een specialeke en wekte veel nieuwsgierigheid op. Een plezante
training geven, wie wil daar niet meer over weten? Daarom komen we daar
nog even op terug.
Het laatste thema van de dag: Proclamatie van de nieuwe instructeurs en
het huldigen van de instructeurs met hun staat van dienst.

Speciality: Trainingsleer - Physical Diving Coach (PDC)
Je kent het wel. Elk jaar weer zetten onze instructeurs hun beste beentje
voor bij het opleiden van nieuwe duikers. Op dat moment worden de
gevorderde duikers wat aan hun lot over gelaten, want de instructeurs zijn
bezig met die opleidingen.
Meestal neemt dan een ervaren duiker de taak als trainer op.
Heel wat clubs worden daarmee geconfronteerd.
Er bestaan echter heel wat misvattingen over wat een goede, leuke en
veilige duiktraining nu juist dient in te houden.
Vandaar dat de CO besloten heeft om een specialty trainingsleer (PDC) te
introduceren en die al toegankelijk te stellen vanaf het niveau D2.
Na rondvraag bij alle instructeurs hebben we een werkgroep trainingsleer
opgericht.
Deze werkgroep heeft de opleiding trainingsleer of PDC (physical diving
coach) vormgegeven.
Tot nu zat die opleiding verweven in de opleiding I1* (instructeur 1-ster).
Let op, deze specialty dien je vanaf komende opleiding I1* al te bezitten bij
de start van je opleiding. Het wordt een startvoorwaarde. Meld dit zeker
aan mogelijke kandidaat instructeurs!
Tijdens de specialty trainingsleer word je op de hoogte gebracht van de
verschillende trainingsprincipes. Meer nog, je krijgt heel wat praktische tips
& tricks mee om leuke zwembadtrainingen voor te bereiden, die passen in
een trainingsprogramma over verschillende maanden.
De focus ligt dus op het trainen van al gebrevetteerde duikers, zonder de
nadruk te leggen op het inoefenen van skills.
De eerste sessie ging door op 8 mei in Zelzate. Er zijn dus al 8 PDC’ers
gevormd die kunnen instaan als trainer in hun duikschool. De opleiding gaat
door op 1 dag en bestaat uit een 3-tal uren theorie en een 3- tal uren praktijk
in het zwembad.
Dit najaar wordt er zeker nog één specialty PDC ingericht omdat de
opleiding I1* start in oktober 2022. Die datum wordt eerstdaags bekend
gemaakt.
De ervaring leert ons ook dat niet-instructeurs graag eens een training geven.
Maar de meesten zijn wat terughoudend omdat ze al wel eens gezien hebben
hoe een training verloopt, maar niet echt weten hoe eraan te beginnen. Dit is
een uitgelezen kans om die drempel te overschrijden. Daarenboven zal een D2
en/of D3 die trainingen geeft en voelt dat dit voldoening geeft, sneller de stap
zetten naar instructeur.
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IT-Weekend te Bokrijk september 2021
Voor de eerste keer sinds 2016 hebben we terug een IT-weekend
(Instructeur-Trainer) kunnen inrichten. Dit ging nu door in hostel
De Roerdomp te Bokrijk.
Een hostel midden in de natuur waar we in een familiale sfeer ontvangen
werden. Dit hostel bleek een succesformule te zijn om dit soort van
weekends te organiseren. Daarom zal ook dit jaar de opleiding plaatsvinden
in deze hostel.
We hadden 5 kandidaten voor deze opleiding.
Drie van hen volgden hun inschalingstraject van Nelos I2* naar het VVWDuiken IT-brevet.
Twee kandidaten doorlopen gans het traject en zijn momenteel nog bezig
met het afwerken van hun PLT. (Praktijk LeerTraject)
We wensen iedereen nu al te bedanken voor hun tijd en inzet binnen onze
federatie. En we wensen Eddy en Danny alle succes toe met hun PLT.
Wat houdt zo’n weekend nu eigenlijk in:

TEAMWORK! Together we can achieve more.
Een slogan die zeker van toepassing is voor het IT & I3 -team maar kan
evenzeer toegepast worden door ons als leden, van onze club …
samen bereiken we meer!
De bedoeling is om telkens een team van IT’ers te creëren, zij zullen nauw
samenwerken om elkaars toekomstige instructeurs te evalueren.
Het spreekt dan voor zich dat tijdens dit weekend teambuilding, coaching en
feedback centraal staan.
Verder worden ze ondergedompeld in het leertraject van I1* en I2*.
Als dit weekend met succes is afgerond, staat er nog een PLT te wachten
waar ze mee instaan voor het opleiden van een 1*- en 2*-instructeur.
Daarna is hun PLT afgewerkt.
Heel dit weekend kan maar gerealiseerd worden door een gedreven team
van Docenten en Master Instructeurs.
Ook een woord van dank aan Carine, Birgit en Vic om deze opleiding
mogelijk te maken.
Als er nog I2*’s interesse tonen om het IT-brevet te behalen kan je dit
steeds melden aan de CO. Na een positief intakegesprek word je toegelaten
aan de opleiding.

Nachtduik VVW-Duiken te La Gombe:
een organisatie van regio Limburg.
Artikel verschenen in het watersportmagazine VAREN
Ondanks de welgekende problemen van de laatste jaren is het VVW-Duiken
er toch in geslaagd om voor continuïteit te zorgen in diverse opleidingen.
Weliswaar in een andere setting, zoals online lessen via zoom en andere
digitale middelen. Zwembad- en openwatersessies lukte ook nog net. De
evenementen die jaarlijks door de regio’s georganiseerd werden voor
grotere groepen zijn letterlijk en figuurlijk in het water gevallen.
Begin dit jaar na het wegvallen van de meeste beperkingen zijn onze regio’s
weer met volle moed en zeer energiek aan de slag gegaan om diverse
duikevenementen op het water te krijgen.
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Regio Limburg organiseerde op 26 maart voor de vierde maal al haar
nachtduik in de zandsteengroeve van “La Gombe”. Deze zandsteengroeve
ligt vlakbij de rivier “De Ourthe“, niet ver van het pittoreske Esneux.
Niet minder dan honderd enthousiaste duikers van over gans België
meldden zich voor deze vierde nachtduik.
Een succes net zoals de voorgaande edities.

Het organiserend team Regio Limburg

18u00: iedereen aanwezig! Duikploegen worden gevormd, gevolgd door
een uitgebreide briefing, zoals het hoort om een duik veilig te kunnen laten
verlopen.
19u00: de avond valt boven La Gombe. Eindelijk! De eerste duikers gaan te
water. Zij worden met argusogen gevolgd door de veiligheidsploeg die post
had gevat op het ponton.

Veiligheidsploegen op ponton

Eens in het water zie je het verschil met een duik die plaatsvindt tijdens de
dag. De meeste vissen zijn al slapen en andere vissen, zoals de snoek, echte
rovers, worden zeer bewegelijk. Op een diepte van -28m wordt het zicht
plots veel beter. Tegen de wand plakt een thermometer en geeft ons een
tempratuur van 7,2°C. aan. Gelukkig duiken de meesten met een droogpak.
Sommigen gaan zelfs zo ver dat ze een elektrische verwarmingsvest extra
aantrekken. Plots duiken twee snoeken voor ons op, we volgen hun weg
maar plots … net zoals ze tevoorschijn kwamen, waren ze ook weer
verdwenen. Met ons kompas in aanslag doken we verder. Op -20m, treffen
we een militair voertuig aan, een licht infanterievoertuig. Ook hier troffen
we een paar snoeken aan.
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Een paar meters gestegen en we botsen bijna letterlijk tegen een vliegtuig
aan, zichtbaarheid werd terug iets minder. Het vliegtuig, een F84 van het
Belgisch leger, bijna klaar om op te stijgen, zo leek het althans.
Ook een schietstoel troffen we aan.

Vliegtuig F84

Op -10m, een beetje verderop, krijgen we in de reflectie van onze
duiklampen een rode schijn, wat mag dat wel zijn? Onze nieuwsgierigheid
haalt het van het onbekende … een rode sportwagen van jaren terug,
doemt voor ons op. Prachtig!

Rode Sportwagen

Na 45 minuten plezier te hebben gehad, is het tijd om onze duik te
beëindigen.
Tijdens het uitvoeren van onze veiligheidsstop op -3m worden we opnieuw
vergezeld van een paar snoeken. Top om onze duik mee af te sluiten .
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Snoek

Eens aan de oppervlakte worden we uit het water geholpen door de
aanwezige veiligheidsploegen. We meldden ons af bij de verantwoordelijke
en worden daar al verwend met een lekkere tas warme soep.
Tijd om ons om te kleden en de logboekjes in te vullen.
21u00: De debriefing volgt … zijn er problemen geweest tijdens de duik?
Voelt iedereen zich gezond en wel? ...
Tijdens onze duik moet de paashaas ons in het geniep bezocht hebben, want
alle tafels lagen bezaaid met kleurige eitjes.
In de kantine een lawaai van je welste. Iedereen praatte honderduit over zijn
of haar ervaring, opgedaan tijdens de duik.
Het lawaai ebde langzaam weg, iedereen was aan het genieten van zijn
lekkere lasagne.
Of er nog een volgende editie moest komen? Iedereen riep volmondig “JA”
en bedankten de organisatoren van de regio Limburg.
Andere regio’s komen later dit jaar aan de beurt.
Als dit maar een aanzet is geweest om het jaar goed in te zetten dan gaan
we een schitterend jaar tegemoet.

redactie@vvw-duiken.be
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NIOLON 2022

Iedere VVW-Duiker kent inmiddels de doelstelling van deze zeestage. De
vorming en evaluatie van de kandidaten Instructeur 2** -Trainer en Master
Instructeur 3***.
Maar iedere VVW-Duiker weet ook dat deze zeestage wordt 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 !!!
Enerzijds is de zeestage de ideale gelegenheid voor duikers die nog
bekwaamheden/skills dienen af te leggen voor het behalen van één of ander
brevet.
Anderzijds maken de bijzondere sfeer en de samenhorigheid onder VVWDuikers van de zeestage een uniek evenement dat moeilijk te evenaren is!
Dus voor diegenen die er graag willen bij zijn … het moment van inschrijven
is aangebroken!

•

Vertrekken uit België naar Niolon op dinsdagavond 11 oktober 2022

•

Niolon: 12/10, 13/10, 14/10 & 15/10

•

Vertrek uit Niolon naar België - zaterdagavond 15/10

•

Terug in België op zondag 16 oktober 2022

Deelnameprijs: € 480,00
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Mogen wij vragen om een voorschot van € 150,00 te betalen op dezelfde
dag van inschrijving
op het VVW-Duiken rekeningnummer:
BE65 7775 9385 5496 met vermelding van uw volledige naam:
familienaam/voornaam en “Stage Niolon 2022.”
Het volledige bedrag dient uiterlijk betaald te zijn op 1 september 2022.

Het toeval wil dat er dit jaar geen kandidaten Instructeur–Trainer en/of
Master Instructeur zijn.
D.w.z. dat deze zeestage voor ieder van ons zeer relax zal zijn, zoals een
volwaardige vakantie.
De aanwezige instructeurs zullen heel deze periode voor jullie klaarstaan als
jullie vorderingen/skills willen afleggen of inoefenen.
Wat een luxe, dachten wij van de redactie en wij hebben ons onmiddellijk
ingeschreven voor deze korte maar toch plezierige duikreis!
Meerdere leden hebben zich al ingeschreven, als u alsnog wenst mee te
gaan, dan zal u zeker niet de enige zijn daar in het zonnige zuiden.
DOEN ZOUDEN WIJ ZEGGEN…TOT DAN!!!

Link inschrijvingen:

https://forms.gle/MA8KbxmWW529ARAaA
Oproep redactie:
Het is onze bedoeling om van elke activiteit die plaats vindt onder
VVW-Duiken-vlag een verslag te maken en dit verslag dan onder de vorm
van een nieuwsbrief aan iedereen te kunnen melden. De redactie is ook nog
op zoek naar enthousiastelingen om mee te werken aan de uitbouw van
deze nieuwsbrieven en we roepen tevens alle leden op om verslag met
eventuele foto’s te willen maken van hun activiteit.
Contact redactie: redactie@vvw-duiken.be

Beatrijslaan 25 | B-2050 Antwerpen
Tel. (03) 219 69 69
secretariaat@vvw-duiken.be | www.vvw-duiken.be
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