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Foto's: Ivo Madder.

AVOS

't Was een schitterende duik.

Antwerp Wet Wheels

Dive Day

Op 24 juni 2017 was het eindelijk
zover, na een lange 'countdown'
begon voor de medewerkers
van duikschool 'Antwerp Wet
Wheels' de dag om 7.30 uur.

Het is hard werken als
begeleider van een Wet
Wheeler.
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D

e aanhangwagen met het logistiek
materiaal werd aangevoerd en in
een mum van tijd werden de tentjes
opgebouwd. Zou het gaan regenen vandaag? De weersvoorspellingen beloofden
niet veel goeds, voor alle zekerheid werd
er nog een extra tentje opgezet. Met het

Belgische weer weet je nooit, ondanks de
hittegolf van de laatste dagen werd er regen voorspeld.
Rond 9.00 uur mochten we Dennis en Alda
met hun unieke vul-truck (om de duikflessen te vullen na de eerste duik) verwelko-

Na de duik waren er hamburgers en hotdogs.

Foto's (11): Sven Vandekerckhove.

Wij gaan duiken met een ploeg van vijf duikers.

Na de duik kon men
gratis vullen.

Onder water zijn die krukken niet nodig.

Briefing.

men. Zij vervolledigden
het logistieke gedeelte,
waarvoor dank.

sfeerbeelden met je delen en zoals je kan zien
zat de sfeer uitermate goed. Op www.flickr.
com/photos/nelos-vzw/albums vind je nog
meer foto's.

De
inschrijvingen
werden
verwerkt,
met 53 duikers in totaal, waaronder 12
Wet Wheelers uit 7
't Was tof. Ik doe ook de
Wet Wheels centra.
tweede duik mee.
Door de vraag om
zien dankzij
vooraf in te schrijven
het catering-team.
waren de duikploegen
De eerste regendruppels konden de pret
snel ingedeeld en kon er na het welkomstniet bederven. Gelukkig klaarde het snel
woord van de voorzitter en de algemene
op en konden we ons klaarmaken voor de
briefing vlot gedoken worden.
tweede briefing van de dag.
Hey, zien we daar Ivo Madder met zijn foRond de middag, na de eerste duik, waren
toapparaat? Dankzij hem kunnen we leuke
er lekkere hotdogs en hamburgers voor-

Na het duiken werd er nog gezellig na gekeuveld bij een drankje. We mogen dan ook dit jaar
onze 'Dive Day' een succes noemen.
Tot besluit: het was een topdag voor het 'Wet
Wheels' duiken en we hopen dat degenen die
er niet bij waren de volgende editie wel van de
partij kunnen zijn. 
JEF SCHELLEKENS,
DUIKSCHOOLVERANTWOORDELIJKE
DUIKSCHOOL ANTWERP WET WHEELS VZW

Bedankt voor de mooie duik.
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Afmelden bij de veiligheid aan de kant.
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