
Op 25 juni 2016 organiseerde duikschool 'Antwerp Wet 

Wheels' aan de Put van Ekeren een evenement voor valide 

en mindervalide duikers. Een kort verslag door hun Duik-

schoolverantwoordelijke Jef Schellekens. 

Antwerp  
 Wet Wheels  
Dive Day

Club in de kijker
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Elkaar een handje helpen.

Veiligheid aan de kant.

Lekkere hamburgers.
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Om 07.00 uur arriveren de eerste 
helpers om de verschillende tentjes 
mee op te stellen en ja, vele han-

den maken licht werk. Op een mum van 
tijd worden kleedkamer, hamburger- en 
dranktent en verschillende 'shelter-tent-
jes' (als bescherming tegen zon of regen) 
opgebouwd. 
Anderhalf uur later is het tijd voor een wel-
verdiende koffiekoek, alvorens de tafels en 
de stoelen te plaatsen. Zo, de parking van 
de Put van Ekeren ziet er heel anders uit 
en zijn we klaar om de sportievelingen op 
te vangen. We bieden de gelegenheid om in 
een fijne sfeer te verbroederen! Zal er wel 
iemand komen? Hoeveel voorinschrijvin-
gen hebben we? 

Met het opstellen zijn we veel vroeger klaar 
dan verwacht. Oeps: de banner van onze 
sponsor Scuba Service Store vergeten. Ge-
lukkig is Schoten niet zo ver weg. Om stipt 
09.00 uur arriveert de verrassing van de 
dag: een grote trekker met opligger komt 
onze infrastructuur verfraaien, uitgerust 

met een compressor en een stroomgroep. 
Hierdoor kan elke duiker zijn duikfles di-
rect na de duik laten vullen en nadien nog 
een tweede duik doen. Die luxe kunnen we 
aanbieden dankzij Charles Engels, die dat 
toch weer mooi geregeld heeft. Onze koel-
kasten draaien ondertussen op volle toe-
ren. We zijn er klaar voor, de duikers mogen 
komen.

Om 09.30 uur komen de eerste duikclubs 
zich al inschrijven voor de eerste duik. 
Uiteindelijk hebben we meer dan 50 deel-
nemers, 'wet wheelers' en hun begelei-
ders, die we een gratis flesvulling mogen 
aanbieden. Ludo Faes, onze voorzitter, 
verwelkomt iedereen, waarna ik als kers-
verse Duikschoolverantwoordelijke de al-
gemene briefing doe. Na de briefing wordt 
er naar hartenlust gedoken en iedereen 
komt ook veilig boven. Het verloopt alle-
maal op wieltjes (waar hebben we dat nog 
gehoord?). 

Om 12.00 uur zijn we klaar om de hongeri-

gen te voeden. Onze medewerkers hebben 
hamburgers en hotdogs bereid en ze sma-
ken best wel lekker.

De briefing voor de tweede duik geef ik om 
13.30 uur. Rond 15.00 uur zijn de meeste 
duikers weer uit het water en wordt er nog 
gezellig gekeuveld met een fris pintje.

Ik wil graag iedereen bedanken die van 
deze dag een waar duikfeest heeft ge-
maakt; voor ons een geslaagde dag. Die-
genen die er niet waren zullen wel een 
goede reden gehad hebben om er niet te 
zijn. Hopelijk zijn ze er op de volgende keer 
wel bij. Noteer alvast de volgende editie 
(24 juli 2017) in je agenda en we heten je 
graag welkom.

JEF SCHELLEKENS
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Je kon je duikfles ter plaatse vullen.
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