
Club in de  kijker

ANWW DiveDay 
dé kick-off van de duikzomer!
Eén zwaluw maakt de lente niet, net zoals één mooie dag 

in juni niets zegt over de Belgische zomer. Toch is het cor-

rect om te stellen dat de ANWW DiveDay 2018, op 30 juni 

in de Put van Ekeren, de voorbode is gebleken van een 

prachtige (duik)zomer. Voor de ANWW DiveDay 2019 

zijn de voorbereidingen al volop bezig.

Voor ANWW – voluit: de Antwerp Wet 
Wheels – was de ANWW DiveDay 
2018 in alle opzichten een bijzonde-

re editie. De Antwerpse club vierde vorig 
jaar immers zijn 25e verjaardag. Daarmee 
is ANWW de oudste Wet Wheels-club van 
het land. "Toen 'ons clubke' werd opge-
richt, was er nog geen structuur voor dui-
kers met een motorische, visuele of audi-
tieve beperking. Wij hebben op dat vlak 
pionierswerk geleverd", vertelt voorzitter 
Ludo Faes. Vanuit die voortrekkersrol is 
ook de ANWW DiveDay ontstaan. Het is 
immers geen evenement dat voorbehou-
den is voor duikers met een beperking, 
maar werkelijk iederéén is er welkom, on-
geacht brevet of federatie. Want duikers 
delen allemaal dezelfde passie!

Welgeteld 58 duikers, waar-
onder ook tien Wet Wheelers, 
boden zich aan voor de vijfde 
editie van de ANWW DiveDay, 
waarvoor quasi de hele parking 
van Domein Muisbroek was gereserveerd. 
De duikers werden volgens de NELOS-re-
gels ingedeeld door de organisatie en na 
een welkomstwoord van de voorzitter, 
volgde de algemene briefing en een eer-
ste duik. Die kon overigens op de nodige 
persaandacht rekenen, want Gazet van 
Antwerpen stuurde een journalist en vi-
deojournalist naar aanleiding van het ju-
bileum van ANWW. 

De organiserende club zorgde zoals steeds 
voor de nodige omkadering met tenten 

van de stad Antwerpen, drank, hotdogs en 
hamburgers en zoals de voorbije jaren was 
er ook nu een vulcontainer aanwezig. Wie 
(volledig gratis) deelnam aan de ANWW 
DiveDay mocht zijn of haar fles eenmalig 
gratis laten vullen. 

De eerste zomerzon droogde intussen de 
pakken, terwijl de duikers afkoeling zoch-
ten in de schaduwrijke tenten. Geen enkele 
van de nog aanwezige duikers moest wor-
den overtuigd om in de vroege namiddag 

Tevreden Wet Wheelers.
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Afspraken voor de zomerduiken 
werden gemaakt.
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Duikshop

7zeeën
Openingsuren: 
wo. – do. & vr. 16.30 – 19.00 u 
za. 10.00 – 12.00 u & 13.00 – 17.00 u

Antwerpsestraat 258 – 2850 Boom
03 888 43 34 – zevenzeeen@telenet.be
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het water van Ekeren in te duiken voor een 
tweede verfrissende duik. Nadien werd er 
nog tot 's avonds druk bijgepraat en werd-
den zomerplannen gesmeed.

Noteer alvast dat de volgende editie van 

de ANWW DiveDay plaatsvindt op 22 juni 
2019. Via diveday19@anww.be kan je in-
schrijven en extra info opvragen. Het con-
cept blijft nagenoeg ongewijzigd: er kan 
worden gedoken om 10.00 uur en om 14.00 
uur en zoals steeds zorgt ANWW voor de 

nodige omkadering, zowel voor Wet Whee-
lers als voor valide duikers. Allen welkom 
dus! 

HANS STERKENDRIES

Iedereen ging voor twee duiken en die duiken wer-
den natuurlijk ingeschreven in het logboekje.
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De hamburgertent.

Voorzitter Ludo Faes was 
veiligheid aan de kant.

De duikers mochten hun fles 
eenmaal gratis vullen.

Advertentie
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