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Commissie Duikers met een 
Handicap Fout! Onbekende naam voor 
documenteigenschap. 

  
 
 
 
 
 
Mechelen, 20 december 2013 

 
Geachte voorzitter, secretaris, bestuurslid, 
Geachte Duiker met een Handicap, Wet Wheels-Begeleider, mededuiker, 
 
 
Wij hebben het genoegen alle belanghebbende leden van uw club uit te nodigen op de jaarlijkse 
Algemene Vergadering van de Commissie Duikers met een Handicap welke gehouden wordt op: 
 

Zaterdag 1 februari 2014 om 15.00 u 
In het Duikershuis NELOS – Brusselsesteenweg 313-315 – 2800 Mechelen 

Ontvangst van de genodigden vanaf 14.30 u 

 
Agenda: 

- Verwelkoming door de voorzitter – TIELEN Ann 

- Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 9 februari 2013 (ontwerpverslag in bijlage) 

- Verslag secretariaat – DRUYVE Yves 

- Verslag penningmeester – DECROCK Jan 

- Verslag public relations – DUPAS Luc 

- Verslag sportcoördinator – SPRENGERS Hannelore 

- Verkiezing van drie bestuursleden : Decrock Jan (einde mandaat en herkiesbaar), Druyve Yves 
(einde mandaat en herkiesbaar) en Reekmans Eric (einde mandaat en niet herkiesbaar). 

- Allerlei/Rondvraag 
 
Punten te bespreken in Allerlei/Rondvraag worden indien mogelijk reeds vooraf bezorgd aan de 
secretaris, Yves Druyve. 
 
Iedereen is welkom, maar enkel de gebrevetteerde Wet Wheelers en WW-(Gespecialiseerd)Begeleiders 
zijn stemgerechtigd, en een stemgerechtigde mag drager zijn van maximum één volmacht. 
 
De leden van de Commissie Duikers met een Handicap vertegenwoordigen en behartigen de belangen 
van alle Wet Wheelers, (Gespecialiseerd-)Begeleiders en Wet Wheels-Opleidingscentra en zetelen dus 
niet als specifieke vertegenwoordiger van hun eigen club of opleidingscentrum. 
Wij vinden de inbreng en ervaring van de Wet Wheelers zelf erg belangrijk voor de goede werking van 
onze commissie. We doen hier dan ook een extra oproep naar enthousiaste en actief duikende Wet 
Wheelers om mee hun schouders onder onze commissie te zetten en hun kandidatuur te stellen. 
 
De kandidaturen voor de bestuursfuncties worden ten laatste maandag 27 januari 2014 verwacht. 
Ze mogen per e-mail of per post naar de secretaris van de Commissie Duikers met een Handicap, Yves 
Druyve, verzonden worden. 
 
 
 
Wij hopen ten stelligste op jullie aanwezigheid te mogen rekenen. 
 
 
 
Namens het bestuur van de NELOS-Commissie Duikers met een Handicap, 
Yves Druyve 



 

 
 
 
 
 
 
 

Volmacht 
 
 
 
Ondergetekende,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
verklaart hierbij volmacht te geven 
aan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
om in zijn naam te stemmen op de Algemene Vergadering van de Commissie Duikers met een 
Handicap die plaatsvindt op zaterdag 1 februari 2014. 
 
Datum: 
 
 
Volmachtgever,     Volmachtnemer, 
 
 
 



 

Commissie Duikers met een 
Handicap Fout! Onbekende naam voor 
documenteigenschap. 

  
 
 

 

 
            

   Voorlopig verslag Algemene Vergadering 

Willy Van der Plas, John Remue, Monique Demoustier,
Brigitte Thierens, Ludo Faes, Ivo Hubert, Betty Beunen, 

Marcel Deboel, Joke Decrock en Marc Palmans, 
 duikschool Okeanos, de Aquanauten.

 
Aanwezigen : 25 
Volmachten  : 9 + 2 clubs 
Verontschuldigd : 13 
 
Nadat de aanwezigen zijn genoteerd, de zes volmachten ontvangen, en de personen die zich 
hebben verontschuldigd werden genoteerd, gaat de  Voorzitter Ann Tielen over tot de opening 
van de Algemene Vergadering om 15 uur stipt en gaat over tot de punten van de agenda. 
 
1. De verwelkoming van de Algemene Vergadering door de voorzitter Ann Tielen :  
Beste vrienden, 
In naam van mezelf en van de overige leden van de Com. Dmh wil ik iedereen vooral een 
gezond en vreugdevol 2013 toewensen! 
Ik ben zeer blij vandaag Fernand van Steenbeeck, mijn voorganger in de Commissie Duikers 
met een Handicap te mogen verwelkomen. Ik heb verontschuldigingen ontvangen van Willy, 
John en Monique, Brigitte Thierens, Ludo Faes, Ivo Hubert, Betty Beunen, duikschool Okeanos, 
de Aquanauten, Marcel Deboel,, Joke Decrock en Marc Palmans. 
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2011 was een bewogen jaar maar ook 2012 liet zich opmerken… Karel Dunon, 1 ster 
Instructeur en actief lid bij Handi Divers overleed geheel onverwacht en veel te jong… Hij was 
een gedreven man met veel zin voor realiteit en een nogal opmerkelijk karakter.. Hij stond 
altijd klaar voor de wet wheelers enerzijds maar ook voor de valide duikers anderzijds. Bij de 
Handi divers en in de duikwereld tout court gaan we hem zeker missen…  
 
De Commissie Duikers met een Handicap lijkt wel een geoliede machine… geolied zijn we… 
dank zij de samenwerking binnen ons eigen bestuur. Een machine zijn we niet! Wij zijn een 
groep vrijwilligers die ervoor gaan!! Obama zou zeggen: “Yes we can!! Wij zeggen: “We did it”!  
Na elk evenement kijken we elkaar aan en we weten…' t was weer goed,' t was weer af… de 
scenario’s zijn geschreven en voor elk evenement hebben we een uitgewerkt draaiboek. Maar 
wat ben je met een draaiboek als je mensen, je bestuursleden en je clubs niet willen? Dan kan 
je aan de kar trekken zoveel je wil, dan gaat zij niet lopen.. wel… onze kar loopt… wij werken 
samen en op elk moment tijdens het jaar kan ik rekenen op mijn bestuur, mijn Wet Wheels 
Opleidingscentra en mijn begeleiders, mijn mensen… keer op keer staat ieder van hen klaar om 
zich geheel vrijwillig in te zetten voor NELOS en voor de duikers, meer specifiek de 
gehandicapte duikers binnen NELOS! Overal wordt meer en meer aandacht besteed aan  
G-Sport maar nog steeds komt deze categorie van sporters te min in de kijker!! Daarom deed 
het zoveel plezier dat Marieke Vervoort goud en zilver behaalde op de ParaOlympics… ZIJ 
kwam in de kijker en zij zette meteen ook de G-Sporters op de kaart. Komt daar nog bij dat 
Marieke vroeger dook bij NELOS en dat wij haar persoonlijk heel goed kennen… SUPER toch!  
Ook binnen NELOS kijkt men niet meer langer vreemd op van een wet wheeler… neen, het is 
zelfs zo dat iemand met maar 1 been zich aanbood op de fysieke proeven van I-ster Instructeur 
in Gent en dat hij minstens even goed en snel zwom als eender wie daar aanwezig met 2 
benen…  
Laten we vooral verder doen met hetzelfde elan!! Laten we vooral blijven vechten tegen 
vooroordelen en laten we vooral de kar van de wet wheelers trekken, samen met hen, voor 
hen, voor ons allemaal!! 
 
De verschillende Commissieleden zullen u zo dadelijk uitleggen waar we het afgelopen jaar 
mee bezig waren. Ik denk hierbij in het bijzonder aan de wederom geslaagde Wet Wheels 
Duikdag en aan de Begeleiderscursus, waar we weer enorm veel volk mochten verwelkomen!  
 
Ik zou van deze Algemene Vergadering willen gebruik maken om elk bestuurslid van onze 
Commissie te bedanken voor hun inzet en enthousiasme het afgelopen jaar. Daarnaast mag ik 
zeker ook Hannelore, dokter Thierens  en dokter Dekelver niet vergeten. In het bijzonder wil ik 
dit jaar Ivo Madder bedanken. Hij is er in geslaagd om tijdens zijn heel erg drukke agenda, de 
Begeleiderscursus neer te schrijven in een zeer mooi boek dat weldra in de boetiek te 
verkrijgen zal zijn. Het is een prachtig naslagwerk in de NELOS-huisstijl! Wij zijn fier op dit werk 
en wij zijn ervan overtuigd dat dit boek een meerwaarde zal zijn, niet alleen voor de 
Begeleiderscursus maar voor het duiken met wet wheelers in het algemeen… 
Bedankt iedereen! Het is enkel dank zij een goede samenwerking dat we in staat zijn om 
zoveel activiteiten vlekkeloos te laten verlopen.  
 
Voordat we overgaan tot  de goedkeuring van het verslag van de vorige A.V. wil ik nog graag 
vermelden dat Wevos Wet Wheels omgedoopt werd tot Dive Plus Wet Wheels (Dive+ww) en 
dat Nemo’s Wet Wheels vanaf nu Duikschool Nemo’s heet. 
 
Iedereen heeft dit verslag ontvangen? Zijn er opmerkingen? Kan dit goedgekeurd worden? 
Voor ik nu het woord aan Jan geef zou ik nog willen meegeven dat er na de AV een kleine 
nieuwjaarsdrink wordt aangeboden door de Commissie. Daar kunnen we dan nog even gezellig 
napraten… 
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2. De goedkeuring van het Verslag van de Algemene Vergadering van 11.2.2012 :  
Vastgesteld werd dat het verslag van de A.V. geen aanwezigheidslijst bevatte. We voegen deze 
meteen erbij.  De Algemene Vergadering keurt het verslag van 11.2.2012 unaniem goed. 
 
3.  Verslag secretariaat door Yves Druyve :  
Goede middag  aan eenieder.  
Ik ben toegetreden in  het bestuur van de Commissie Duikers met een Handicap op  5.2.11  
Ik  heb dan een jaartje overal aan meegeholpen ten einde mij de werking van de Commissie 
eigen te maken.  
In  2012, mijn 2 jaar in het bestuur  heb ik dan het secretariaat overgenomen van Jan Decrock, 
tot dan secretaris-penningmeester. 
De taak van de secretaris is uiteraard administratief, te zeggen: 
  de uitnodiging voor de vergaderingen opmaken ( 5 à 6); 
 de agenda samenstellen;   
 na de vergadering het verslag opmaken;  
 de correspondentie ontvangen en zo snel als mogelijk beantwoorden.  
Alle correspondentie mag bij voorkeur dus aan mij worden toegestuurd,  
 de correspondentie met de specifieke vragen van clubs of personen , waar ik niet zelf 
 kan op antwoorden, maak ik over aan de personen die dat wel kunnen, en, de 
 correspondentie waarbij overleg moet worden gepleegd, opzoekingen gedaan, of 
 dergelijke, kan op de agenda van de volgende vergadering geplaatst worden. Het 
 resultaat wordt dan ook zo snel mogelijk medegedeeld. 
 Andere activiteiten : 
 bijhouden van de documentatie, het opvolgen van wat niet onmiddellijk afgehandeld  
 kan worden, en archiveren (de dropbox werd ook ingevoerd, maar is  als archief in  
 gebruik.) naast ook een papieren klassement om praktische redenen. 
Het secretariaat houdt nauwe banden met het secretariaat gehouden door Hannelore 
Sprengers.  
Er waren geen vragen ter zake. 
 
4. Verslag van de penningmeester Jan Decrock: 
De boekhouding wordt overlopen en toelichting wordt gegeven over de verschillende posten. 
Er blijkt vorig jaar iets meer uitgegeven, maar de toestand is  gezond. De Algemene 
Vergadering  keurt het financieel verslag integraal goed. 
Er waren geen vragen ter zake. 
 
5. Verslag van de Public Relations door Eric Reekmans:   
 1. Wet Wheels Duikdag in Mol van 1 september 2012.  
Was zoals vorige edities een groot succes! 250 personen aanwezig, 143 frietjes + snacks 
werden besteld en gegeten. Ik wil alle deelnemers, alle medewerkers bedanken voor hun 
vlekkeloze medewerking. 
Volgende editie zal opnieuw doorgaan te Mol op zaterdag 7 september 2013. Waarom keren 
we voor de 7e maal naar het Zilvermeer terug? Het is de meest geschikte locatie, met parking, 
met omkleedruimte, met veiligheidsboten, met een goede zichtbaarheid,  enz.. 
Nog in verband met Mol : vanaf april 2013 zal er een nieuwe uitbater zijn (Kristof Daemen). De 
toegangsmogelijkheden voor de Wet Wheelers en hun begeleiders blijft zoals voordien. 
(Persoon met een handicap met blauwe kaart in de wagen kan gratis op het domein met twee 
begeleiders in dezelfde wagen). 
 2. Toegang Wet Wheelers in de Put van Ekeren.  
Het is zo dat de Wet wheelers, die aangesloten zijn bij een AVOS-club een nultarief hebben. 
Hieromtrent is er door mij een misleidende mail rondgestuurd naar de CDmH-bestuursleden. 
Momenteel is er wel een vraag naar het AVOS-bestuur vertrokken om dit "nultarief" uit te 
breiden naar alle Wet Wheelers van NELOS. We wachten hun antwoord af. 
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 3. De begeleiderscursus doorgaande op 24 maart 2013. 
De voormiddag is er een theoretisch gedeelte en in de namiddag het zwembadgedeelte. De 
uitnodiging zal verstuurd worden door het NELOS-secretariaat (Hannelore). 
 4. Het Jeugdproject "Duik erin". 
Ook de WW-opleidingscentra kunnen zich hiervoor inschrijven. De algemene aanvraag moet 
binnen zijn tegen 10 maart 2013 (is uitgesteld, was normaal gezien 1 februari).  Nieuw is in de 
aanvraag  
B8 = Wet Wheels brevet niveau A/B/C/D. 
C4 = aparte trainingsschema's 
F2 = aanstellen van een jeugdverantwoordelijke 
G2= initiaties voor 14-18 jarigen. een spelkoffer kan aangevraagd worden. 
H= inschrijving leden - 18 jaar 
I= aanstellen van een vertrouwenspersoon. 
 5. Niveaubepaling voor Wet Weelers. 
De duikschoolleiders van de Wet Wheels-opleidingscentra moeten hun jaarlijkse 
niveaubepaling doorsturen naar het NELOS-secretariaat tegen eind februari. (Naam, 
voornaam, geslacht,geb. datum,adres, postnr.,  gemeente, gsm, e-mail, niveau, diepte, theorie 
2*D).  Zodoende kunnen de nieuwe CMAS-kaartjes tijdig gemaakt worden en verstuurd 
worden naar de clubs. 
 6. Wet Wheels-opleidingscenra IDEAL-kaart. 
Er is slechts één NELOS IDEAL kaart per Wet Wheels-opleidingscentrum. DE kaart staat op 
naam van de clubverantwoordelijke (duikschoolleider). Er mag enkel een IDEAL-zegel geplakt 
worden tijdens de eerste vijftien doop- en opleidingsduiken van de duiker met een handicap 
(die moeten gedaan worden met een WW-Instructeur of vanaf de 3e duik met minstens een 
Assistent Instructeur-Gesp. Begeleider, in beide gevallen aangevuld met een 2e adequate 
begeleider). 
Er mag slechts één zegel geplakt worden per doop- of opleidingsduik, ook al zijn er twee 
instructeurs in de duikgroep aanwezig. 
De club stuurt de IDEAL-kaart op naar NELOS voor 31 januari, samen met de kopies van het 
logboek van de W.W-er voor die eerste 15 duiken. (controle door de  Commissie Duikers met 
een Handicap). Het logboek moet duidelijk de naam bevatten  en het brevet van de 
begeleiders/mededuikers. 
De bankrekening op de IDEAL-clubkaart is deze van de Wet Wheels-opleidingscentrum. De 
totale IDEAL-vergoeding wordt door NELOS uitbetaald aan het betreffende de Wet Wheels-
opleidingscentrum. 
 
Er waren verder geen specifieke vragen voor deze punten. 
 
6. Verslag van de Sportcoördinator  door Hannelore Sprengers:    
Op de vorige A.V. werd o.a. de vraag gesteld om een overzicht te krijgen van het aantal duikers 
met een handicap per niveau, naast dit van de gehomologeerden.  
 Zo gezegd, zo gedaan. 
In 2012 hadden wij 51 aangesloten duikers met een handicap waarvan 46 (2 minder dan vorig 
jaar)  een brevet hebben:  Niveau D: 7 
    Niveau C: 15 
    Niveau B: 8 
    Niveau A: 16 
    Basis Nitrox-duiker: 12 
Vorig jaar bestond het aantal homologaties uit: 
0 voor Niveau C en D (2 voor C en O voor D in 2011)    
3 voor Niveau B           (1 in 2011) 
1 voor Niveau A          (0 in 2011) 
3 voor Basis Nitrox-duiker 
8 voor Wet Wheels Begeleider 
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3 voor Wet Wheels Gespecialiseerd Begeleider 
2 voor Wet Wheels Instructeur 
Geen nieuwe Wet Wheels Instructeur-Trainers. 
 
Er zijn nu in het totaal 145 begeleiders en nog steeds 10 Wet Wheels-opleidingscentra. 
 
De begeleiderscursus vond plaats op  26 februari en lokte 40 geïnteresseerden. Ze werden 
ondergedompeld in verschillende theoretische lessen en de praktijkles in het zwembad. Van 
deze 40 kandidaten zijn er al 7 deelnemers "begeleider" geworden.  
Noteer alvast 24 maart 2013, datum waarop de volgende begeleiderscursus is gepland. De 
uitnodiging wordt de komende week doorgestuurd naar alle clubs. Inschrijven doe je bij Yves. 
 
Nog een klein woordje over de IDEAL-kaart. Binnen enkele weken komen de infomappen met 
de daarbij horende IDEAL-kaarten toe op het NELOS-secretariaat. Tien infomappen worden 
voorzien van een sticker waarop staat dat dit document bestemd is voor het vermelde Wet 
Wheels-opleidingscentrum. Ik stuur ze samen met een begeleidende brief naar de 
verantwoordelijke van het centrum. 
 
Tot slot herinner ik de secretarissen aan de e-mail die ik deze week stuurde. Graag ontvang ik 
de ledenlijst van reeds ingeschreven duikers met een handicap voor dit jaar in functie van het 
aanmaken van de CMAS-kaarten. 
De gegevens die ik nodig heb, zijn naam, voornaam,niveau en maximum diepte. Als de CMAS-
kaarten tijdig toekomen, maak ik ze ten laatste klaar tegen de Academische Zitting op 17 
maart 2013. 
Er waren hier evenmin vragen uit het publiek. 
 
7. Verkiezing van drie bestuurleden. 
Er zijn drie plaatsen vrij in het bestuur. ER zijn drie kandidaten voor deze plaatsen :  
 Luc Dupas, statutair verplicht uittredend maar herverkiesbaar. 
 Steve Saenen, wet wheeler-duiker 
 Patrick Verbouw, 2*Duiker, kandidaat Begeleider. 
De drie kandidaten stellen zich voor aan de Algemene Vergadering, met vermelding van de 
redenen waarom zij geïnteresseerd zijn in het bestuur van de Commissie toe te treden of te 
blijven. 
Er zijn geen negatieve reacties en niemand eist een geheime stemming. De drie kandidaten 
worden met handgeklap aanvaard. 
 
8.Toelichting aan de A.V. inzake  de speciality OW-navigatie & de kwalificatie Duikleidingen 
voor WW-ers door Luc Dupas: 
Door middel van een power-point presentatie worden de "specialty OW-navigatie" voor de 
W.W-ers van alle niveau's, en de "kwalificatie Duikleidingen" voor W.W-ers van niveau A & B 
voorgesteld. Het is geen verplichting voor de W.W-er de specialty of kwalificatie te behalen, 
maar is wel meerwaarde voor de geïnteresseerden, en ook een meerwaarde inzake veiligheid 
tijdens het duiken. Het voorstel werd door de Algemene Vergadering algemeen goed onthaald. 
De Commissie DmH zal de modaliteiten voor de specialty en de  kwalificatie verder uitwerken. 
Gebeurlijke voorstellen in dat verband worden ingewacht in het secretariaat van de 
Commissie.  
Op de vraag of de Commissie daartoe gemachtigd is specialties of kwalificaties in te voeren, 
bevestigt de voorzitter  Ann Tielen dat de Commissie Duikers met een Handicap niet valt onder 
de Commissie Duikonderricht en daarom daaromtrent volledig autonoom kan en mag 
handelen als een Commissie van NELOS. Uiteraard doen we steeds alles in nauwe 
samenwerking en samenspraak met de andere commissies om conflicten te vermijden, maar 
we zijn onafhankelijk.  
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8. Rondvraag. 
Isabelle Leus vraagt 1.  of bij een binnenduik en bij een buitenduik dezelfde regels gelden qua  
  omkadering? 
   Negatief - bvb. een 1*D kan begeleiden in een zwembad maar tot Niveau B  
   horen er 2 begeleiders te zijn. De veiligheid mag niet uit het oog worden  
   verloren. 
           vraagt 2. of een kandidaat D zijn brevet kan behalen in de Nemo 33 ? 
   positief. een kandidaat dient ten laatste na 15 zijn niveautoekenning te krijgen 
   in het kader van de verzekering en het minimum niveau zal een niveau D zijn.  
   Deze niveautoekenning mag tevens al eerder maar niet vroeger dan na de 5e  
   duik gebeuren.  
Tony De Vries vraagt of in de toekomst een  WW-er dieper dan 30 m zal mogen duiken ? 
  Negatief. Gezien o.m. letsels  aan het zenuwstelsel problemen op grotere  
  dieptes zou kunnen veroorzaken, zullen geen grotere dieptes om  
  veiligheidsredenen worden toegelaten. Daarnaast mikken we op een Niveau A, 
  met een gelijkwaardigheid aan  een valide 2*D, en die zijn ook beperkt tot  
  max. 30 m. 
Luk Degeest merkt op dat door invoeren van de specialty OW- navigatie &kwalificatie   
          Duikleiding de relatie WW-er & begeleider zich zal wijzigen. Waar vroeger de  
          WW-er slaafs volgde, kan de WW-er nu de OW- navigatie waarnemen en dat  
          de begeleider de interventiemogelijkheid is gegeven zoals met de valdide   
          mededuiker om tussen te komen en te corrigeren waar en wanneer het zich  
          opdringt. Dit is op zich alleen al een positieve evolutie, die de veiligheid maar  
          verder kan verhogen. 
Patrick Verbouw vraagt of een WW-er een nitrox-duikbrevet kan behalen ? 
  Positief. Bij de opleiding 1*D hoort heden ook de basisopleiding Nitrox. Het  
  brevet kan zowel binnen de club of in een buurclub worden behaald mits de  
  opleiding  wordt gegeven door een adequate instructeur.  
Marc Geunes informeert over een toegankelijkheid van andere duikstekken, zoals bvb. Walem  
            en Opprebais en of daar vanuit de Commissie actie kan worden ondernomen  
            om daar een ontheffing op het duikverbod te krijgen voor WW-duiken.  
  Voor Opprebais zou de toegang aan de westzijde praktisch gezien ideaal zijn  
  voor de WW-duiken, maar er is reeds sinds jaren vanwege de burgemeester en 
  het gemeentebestuur een absoluut toegangs- en duikverbod voor   
  gehandicapten. Hernieuwde pogingen toestemming te verkrijgen zijn op niets  
  uitgelopen. 
  Voor Walem/Spildoornvijver werden eveneens meerdere contacten gelegd om 
  de ontheffing van het duikverbod te bekomen, maar het Agentschap voor  
  Natuur en Bosbeheer (regiobeheer Schelde-Neteland) kunnen/willen geen  
  afwijkingen op dit verbod toestaan  
  Aanvullend voor de put van Ekeren zal worden geijverd voor meer   
  parkeermogelijkheid ter plaatse bij het trapje, de ontheffing van het   
  toegangsverbod langs dit weggetje naar de trap en een toilet.  
Mark Goovaert merkt op dat voor heb bekomen van de specialty OW-navigatie de WW-er   
          verplicht is een kompas te hebben, en voor de kwalificatie "Duikleidingen"  
          eveneens zich van een duikcomputer moet voorzien. Anderzijds maakt hij zich  
          de bedenking dat daardoor een 2e back-up aan duikinstrumenten bij de duik  
          aanwezig is, waarop in nood kan worden teruggevallen en dit zeker voor een  
          duikploeg van een Niveau A. 
Gilbert Bauwens stelt dat de kwalificatie onderwaternavigatie en duikleider tot extra kosten  
           voor de wet wheeler gaat leiden. Zij worden dan verplicht een kompas en een  
           duikcomputer aan te kopen. 
  Het is sowieso wenselijk dat ook een ww-er in het bezit is van een kompas en 
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  zeker van een duikcomputer. De ww-ers die voor de kwalificaties zullen gaan  
  zullen er geen problemen mee hebben dat zij moeten overgaan tot deze  
  aankopen. Een duikcomputer en een kompas verhoogt sowieso de eigen  
  veiligheid en geeft nu ook al een grotere zelfstandigheid.   
  
De voorzitter Ann Tielen sluit de Algemene Vergadering om 16u40  met een dankwoord aan de 
aanwezigen voor hun komst en welwillende medewerking en wenst iedereen een behouden 
terugkeer naar huis.  
     
De Voorzitter      De secretaris 
 
Ann Tielen      Y. Druyve 
 


