
 
 
 
 
 
 

Uitnodiging “train the trainer” 29 Aug 17 

 
Op dinsdag 29 Aug 17 organiseert OVOS – Cel Hulpverlening een sessie “train the trainer”. 
De bedoeling van deze sessie is de lesgevers (instructeurs en andere) de mogelijkheid te bieden 
zichzelf bij te scholen/trainen op gebied van CPR en reddingen, zodoende de opgedane 
kennis/ervaring mee te nemen naar hun club om daar verder te kunnen delen met de leden. 
De bedoeling is dus niet om leden/kandidaten op deze avond een les CPR te laten volgen (bv als 
voorbereiding op een proef), maar effectief om de trainers van de clubs binnen OVOS een 
trainingsmoment te geven. 
Er zal een gedeelte CPR (op het droge) + AED aangeboden worden waarin de laatste richtlijnen 
(ERC2015) uitgelegd worden waarna de deelnemers dan hun vaardigheden kunnen oefen/opfrissen. 
Alsook zal er een nat gedeelte georganiseerd worden waarbij jullie reddingstechnieken in het water 
kunnen inoefenen/trainen. 
De avond en de deelnemersgroep wordt in 2 gesplitst en halverwege wordt er omgewisseld zodat 
iedereen de kans heeft beide delen te volgen. 
 
Waar: 

Parkeeradres: 
Parking centrum “De Brug” 
Otegemstraat 238 
8550 Zwevegem 

 
GPS coördinaten 
N 50° 48’ 52.4” 
E 03° 21’ 11.4” 

 
Wanneer: 

Dinsdag 29 augustus 2017 van 19u30 tot 22u30 
Verzameling in de cafetaria tussen 18u45 en 19u00 om in te schrijven en te betalen waarna 
je je duikspullen naar de kleedkamer kan brengen 
Briefing (in de cafetaria) om 19u15 

 
Kostprijs: 

12 euro voor instructeurs 
14 euro voor niet-instructeurs 

 
Mee te nemen materiaal: 

Iedereen voorziet zijn eigen (volledige) duikuitrusting 
Muntstuk van 50ct, 1 of 2 euro (voor het winkelkarretje) 
Aan de deelnemers wordt er (per club) gevraagd minstens 1 reanimatiepop en zuurstoffles 
mee te nemen. 

 
 
 
 



Inschrijven: 
Inschrijven kan tot en met maandag 21 Aug 17 via mail naar cel.hulpverlening@ovos.be 
met vermelding van: 

-     Naam + voornaam 
-     brevet/titel 
-     club 
-     aantal poppen en flessen zuurstof (per club) 

Opgelet: maximum aantal deelnemers is 30 (snel zijn is de boodschap) 
 
Meer info over de duiktank vind je op  www.duiktank.be 
 
 
 
Hopelijk tot dan! 
 
Met behulpzame duikgroeten namens cel hulpverlening OVOS, 
Robrecht N. en Eddy A. 
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