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Oppikken van de duikers tijdens de 
AVOS-bootduik.

EXTRA  
INZET 

Naar jaarlijkse gewoonte licht Koen 
Van Dijck, 3*Instructeur en Alge-
mene Duikverantwoordelijke van 

AVOS, tijdens een infoavond voor de kan-
didaten 2*Instructeur, toe wat het bete-
kent en welke inspanningen er nodig zijn 
om deze titel te behalen. 

uitdaging

Door deze nuchtere kijk kunnen de kandi-
daten uitmaken of ze al dan niet deze stap 
gaan zetten. Wat mij is bijgebleven is, dat 
het een uitdaging is niet alleen op duikge-
bied – want duiken kunnen we wel allemaal 
op dit niveau – maar vooral een uitdaging 
voor jezelf. Ben ik ambitieus want hierna 
kan ik nog maar één hogere titel behalen? 
Kan ik een teleurstelling verwerken want ik 
steek hier mijn nek uit en iedereen zal het 
weten? Sta ik sterk genoeg in mijn schoe-
nen want ik meet mezelf met de besten? 
Ben ik hier op voorbereid? 

ondersteuning

Nadat de kandidaat geslaagd is voor het 
theoretisch examen en na een tweede in-
fosessie: 'Stage, hoezo', levert AVOS vanaf 
dit jaar extra inspanningen op deze laatste 
vraag door het organiseren van oefendui-
ken. LIMOS springt hier mee op de kar wat 
maakt dat kandidaten LIMOS-AVOS al wat 
aan teambuilding kunnen doen. We trek-
ken naar Vodelée en ook naar de Put van 
Ekeren waarbij niet alleen deze wateren 
veranderen in de Middellandse Zee met 
een mooie sec, maar ook de instructeurs 
ineens lijden aan geheugenverlies waarbij 
ze een aantal brevetten terugkeren in de 
tijd en ook hun kunnen drastisch vermin-
dert. Iedere keer opnieuw levert dit hila-
rische momenten op voor beide partijen, 
want ook het nodige plezier staat hier op 
het programma. 

pre-pre-Stage

Ook op de pre-pre-Stage (een bootduik), 
die samen met OVOS wordt georganiseerd 
en die ieder jaar doorgaat op de Grevelin-
gen, krijg je heel gemakkelijk bij elkaar 
een bende 'onhandigen', gespeeld door 
instructeurs en niet gespeeld – lees leer-
momenten – door de kandidaten. Telkens 
verloopt de tweede duik veel beter dan de 
eerste. Ondertussen leren we ook de col-
lega's van een derde regio beter kennen, 
wat alleen maar bevorderlijk werkt voor de 
aankomende stage.

bootduik

Buiten dit alles kunnen de kandidaten 2*In-
structeur zich in juni ook nog eens profile-
ren als bootverantwoordelijke op de jaar-
lijkse AVOS-proevenbootduik, die vertrekt 
vanuit Wemeldinge. Hier zorgt AVOS voor 
de grootste vloot waarbij de duikers boot-
ervaring kunnen opdoen. We kunnen deze 
initiatieven alleen maar toejuichen en het 
is aan ons, kandidaten, om deze te gebrui-
ken. Niet alleen om de ervaring op te doen 
maar ook om het team van kandidaten, dat 
er op de Stage moet staan, al wat op voor-
hand op te bouwen.
Ik mag wel stellen dat AVOS de grootste 
bijdrage levert aan deze teambuilding door 
zijn initiatieven open te stellen voor iedere 
kandidaat van NELOS en dat is toch waar 
het eigenlijk om gaat. Wie weet dat we ooit 
eens kunnen uitvaren met de allergrootste 
vloot van NELOS. Misschien een idee voor 
het komende jaar?

AVOS
Ieder jaar opnieuw sloven instructeurs zich uit om hun kennis en ervaring 

aan de kandidaten over te brengen. Vanaf dit jaar levert AVOS extra in-

spanningen voor alle kandidaten 2*Instructeur. 
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infoavond

Aan alle 1*Instructeurs die hun nek willen 
uitsteken: op 15 december 2016 geeft AVOS 
in het 'Huis van de Sport' te Berchem om 
19.45 uur een toelichting over de Zeestage. 
Wie gaat er met mij mee op Stage? Ik ben er 
in ieder geval! 
 

CHRISJE DEMUYNCK,

KANDIDAAT 2*INSTRUCTEUR

Meer foto's vind je op: flickr.com/
photos/nelos-vzw/albums.

Tijdens de AVOS-bootduik 
fungeren de kandidaten 2*I 
als bootverantwoordelijke.

Briefing.

Simulatie van een duikongeval.
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De ploegindeling en de algemene 
briefing is een taak voor de kandidaten 
3*Instructeur, die om beurten fungeren 
als Algemeen Duikverantwoordelijke.

Duikplanning.

Tafelgesprek 2: de specialiteit van de kapitein.

De aprèsdive.
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