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NELOS vzw 
Brusselsesteenweg 313-315 
2800 Mechelen 
Tel. 015 29 04 86 
IBAN: BE29 4433 6916 8164 
RPRnr: 0418.461.463 

Bestemmelingen: 
 Voorzitter en secretaris van de 

WW-opleidingscentra 
 Alle kandidaat-begeleiders DmH 
 Alle geïnteresseerde NELOS-

duikers 
 
Uitgenodigd: 

 Voorzitter NELOS vzw 
 Voorzitter Duikonderricht 
 Afgevaardigde Raad van Bestuur 

NELOS vzw, Vandekerckhove 
Sven 

 
 Mechelen, 08 februari 2019 
Beste duikvriend 
 
Wij hebben het genoegen u uit te nodigen op Module 1 van de opleiding tot begeleider van 
duikers met een handicap.  
Deze cursus wordt in 2019 regionaal georganiseerd , een eerste keer in het voor - en een 
tweede keer in het najaar . 

 
De eerste theoretische cursus vindt plaats op: 

 

Zondag 17 maart 2019 om 8.30h 

In het Sportcomplex Drogenbrood 

Wellingstraat 24 te 8730 Beernem ( West Vlaanderen ) 

 

De dagindeling omvat: 

Inleiding 

De rol van de Buddy 

Diverse handicaps en medische inleiding 

De reglementering DmH 

Praktische gevolgen bij het duiken 

Lunch , panelgesprek en vanaf 15.00h praktische gedeelte in het zwembad “Bloemendale” 
C. Marichalstraat 24 te 8730 Beernem  
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Voorzitter: Secretaris: Penningmeester: 
  Ondervoorzitter  
Ann Tielen Patrick Verbouw Jan Decrock 
Adelardstraat 33 Haeghensgoed 61 bus 102 Nieuwendorpe 30 
3580 Beringen 9270 Laarne 8730 Oedelem 
0496 75 04 46 0496 79 52 68 0483-66 79 01 
ann.tielen@telenet.be patrick@ver-bouw.be jgc631@gmail.com 
 

We vragen aan de deelnemers om hun ABC-uitrusting, eigen fles, trimvest, ademautomaat 
en tropenpakje mee te brengen. Het water is relatief fris als je er lang in bent. 

Einde is voorzien rond 18.00 u 

 

Er wordt koffie/thee en broodjes voorzien door de Commissie Duikers met een Handicap. 

 

Gelieve in te schrijven vóór maandag 11 maart 2019 bij Patrick Verbouw via e-mail 
patrick@ver-bouw.be  

Inschrijven is noodzakelijk, zo kunnen we voldoende broodjes voorzien! 

 

Door de grote belangstelling voor onze vorige cursussen zijn we, om efficiënt te kunnen 
werken, genoodzaakt een maximum aantal deelnemers vast te leggen. 

Kandidaat-begeleiders kunnen zich laten vergezellen door hun clubverantwoordelijke, maar 
we vragen aan de mensen, reeds in het bezit van het begeleidersbrevet, om aan nieuwe 
kandidaat-begeleiders voorrang te geven. 

 

In afwachting van jullie komst, bieden wij onze vriendschappelijke groeten aan. 

 

 

 

Ann Tielen 

Voorzitter Commissie Duikers met een Handicap 

 


