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EUF-certificatie
voor NELOS en
LIFRAS
Op woensdag 4 juni en donderdag 5 juni 2008 onderwierpen NELOS
en LIFRAS zich aan een audit teneinde gecertificeerd te worden
door de ‘EUF Certification Body’ en alzo onze opleidingssystemen
conform de EN-normen qua recreatie duikers en instructeurs te
laten registreren. Deze normen werden, zoals men weet, in 2004
door België als nationale normen bekrachtigd in het Belgisch
staatsblad.

D

e Heren Peter Jonas van het Oostenrijks Norminstituut en Steffen
Scholtz, 3*I van de VDST (Verband
Deutscher Sporttaucher), waren de officiële auditoren die in het Duikershuis te
Mechelen twee dagen lang ons duikonderricht analyseerden en beoordeelden.
Langs onze kant waren aanwezig: de
voorzitters van beide liga’s, Willy van der
Plas en Robert Henry; de verantwoordelijke Duikonderricht NELOS, John Remue;
Koen Van Dyck, specialist ter zake; en de
voorzitter van het Brevettencomité, John
Maes. Alle documenten, cursussen, brevetkaarten, publicaties en administratieve
gegevens werden onder de loep genomen
en onderzocht onder de kundige begeleiding van Koen Van Dyck en John Maes die
op alle vragen zonder aarzelen konden
reageren en verwijzen naar de bestaande
didactische hulpmiddelen en infomappen.

De auditoren stelden zich niet enkel tevreden met het didactisch materiaal, de opleidingsprotocols en reglementen, maar wilden dit ook vertaald zien in de praktijk!
Aldus woonden zij woensdagavond ook
de didactische les van Guy Bosmans bij,
gegeven aan de kandidaten Assistent-Instructeur, alsook een les theorie voor kandidaten 3*D gegeven door Piet Merckaert.
Tevens werden op donderdagnamiddag
aan de waterkant in de Nekker de briefings
voor kandidaten 1*D - gegeven door Gilbert

Hierboven het officieel certificatie document.

•

troleerd worden.
Bepaalde vaardigheden die we in het
zwembad aanleren moeten herhaald
worden in open water, zoals: masker
ledigen, statische wisselademhaling,
ademen zonder masker, techniek van
ontspanner terug te vinden, en dergelijke.

Tijdens de audit werd het duikonderricht van NELOS en LIFRAS grondig geanalyseerd en beoordeeld.

Bauwens, Jos De Winne en Dirk Vermeir door hen aandachtig aanhoord.
Na twee enigszins vermoeiende en stresserende dagen werd ons na een korte interne
beraadslaging een positief verdict medegedeeld met als voorwaarde dat er toch
enkele aanpassingen moesten gebeuren.
Deze aanpassingen zijn van tweeërlei
aard:
•
Een goede voorbereiding is het halve werk.

De eerste twee doopduiken moeten
minstens door een 1*I NELOS/LIFRAS,
lichamelijk aanwezig in de duik, gecon-

We hebben ons in samenspraak met het
Brevettencomité geëngageerd om dit vóór
30 september 2008 in orde te brengen.
Onze grote dank gaat uit naar boven vermelde personen en naar volgende collega’s: Ivo Hubert, Michel Declercq, René
Van Leeuwen, Philippe Mertens, Ludek
Broulim, Bert Van Opstal, Tijl Ooms, Tony
De Volder, Roland Wantens, Eric Vonk, Kurt
Lommens, Dirk De Bilde, Franklin Forrez,
Claus Vancamelbeke en Glenn Tessens die
in het Brevettencomité en in de speciaal
Hippocampus september 2008

5

Bondsnieuws

- COMMISSIE DUIKONDERRICHT

opgerichte werkgroep gedurende maanden
het voorbereidend werk van inventarisatie
en adaptatie hebben volbracht. Zonder hun
inbreng was deze positieve audit niet mogelijk geweest.
Vermits onlangs de EN-normen omgezet
zijn in ISO-normen, zijn de NELOS-duikopleidingen zoals hierboven vermeld, zowel
conform de Europese als de ISO-normeringen!

ningen. Is onze erkenning door en ons lidmaatschap bij CMAS niet voldoende?
Gezien de evolutie van de duiksport zowel
mondiaal als in Europa waarbij de overheid
in bepaalde landen expliciet deze Europese
normen als de enige wettelijke erkennen,
gezien onze groeiende betrokkenheid met
de overheid en gezien de commerciële
duikorganisaties deze certificatie ook hebben bedongen, getuigt het zeker van een
vooruitziende politiek van de NELOS om
deze trein niet gemist te hebben! 

De Heren Peter Jonas van het Oostenrijks
Norminstituut en Steffen Scholtz, 3*I van de
VDST, waren de officiële auditoren.

Tekst: John Remue, Verantwoordelijke Duikonderricht
Foto’s: Ivo Madder

John Remue neemt het certificatiediploma
voor NELOS en LIFRAS van Peter Jonas in
ontvangst, uitgereikt te Dublin (Ierland) tijdens de Algemene Vergadering van de EUF.
Foto: Martin Denison.

Peter Jonas en Steffen Scholtz, woonden een
theorieles bij.

Praktisch gezien zijn deze normen voor
NELOS minimumnormen en staan we met
onze opleidingen in het geheel genomen
kwalitatief hoger. Men kan zich dan ook afvragen waarom al deze moeite en inspan-

De les voor kandidaten Assistent-Instructeurs,
gegeven door Guy Bosmans, werd eveneens
bijgewoond.

Meer foto’s van de EU-normering vind je
op http://gallery.nelos.be, in de map
‘Opleiding’.

ADVERTENTIE

Tijdens de maand september grote promotieverkoop van NexusII,
Polarflex & Tropical Explorer droogpakken van Whites!

Verkooppunten van Whites droogpakken:
DUIKPUNT
Torhoutsesteenweg 551
B - 8400 Oostende

WATERSPORTCENTRALE
Rozenkranslaan 93-95-97
B - 3600 Genk

DE GREVELINGEN
Elkerzeeseweg 34
4322 NB Scharendijke (NL)
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