
Willy van der Plas, Jacques Lim-
pens, Herwig Van Cotthem en 
Rudi Baert namen het initiatief 

om aan AVOS een nieuw elan te geven met 
nieuwe statuten en een nieuw bestuur en … 
een nieuwe voorzitter: Rudi Baert. Het zo-
genaamde 'nouveau régime' trad aan.

Jacques Limpens is jarenlang dé AVOS-se-
cretaris geweest en heeft dus intens met 
Rudi samengewerkt. Jacques is de ideale 
ooggetuige en hij vertolkte het zo:
"Onder het beleid van Rudi en zijn ploeg 
groeide AVOS uit tot wat het nu is: een ver-
standhouding van 47 duikclubs, de groot-
ste regionale organisatie binnen de schoot 
van NELOS. Met taaie volharding streef-
de hij naar officiële erkenning binnen de 
structuur van de NELOS. Dat doel werd in 
2014 bereikt. 
Hij liet de neuzen resoluut richten naar het 
sportduiken en gaf de aanzet tot de uit-
bouw van een coherent en efficiënt duikon-
derricht ten bate van de aangesloten club, 
de kandidaten en loyaal ten opzichte van 
NELOS. 
Van in den beginne realiseerde hij zich de 
mogelijkheden die de put van Ekeren kon 
bieden aan de duikgemeenschap. Door slim 
onderhandelen en kennis van het Antwerps 
politiek wereldje kon hij tot een overeen-

komst komen met het stadsbestuur. In 1997 
ondertekende hij de exclusieve gebruiks-
overeenkomst van de put. Het begin van 
de successtory Muisbroek. Heden ten dage 
een duikstek voor duizenden duikers uit 
België en zelfs buurlanden. Een waterplas 
waar velen hun eerste onderwaterervaring 
komen beleven. 
Niet alles liep steeds van een leien dakje. 
Een bom uit de tweede wereldoorlog werd 
tot ontploffing gebracht in de put van Eke-
ren met toestemming van het stadsbestuur. 
Rudi dwong een onderhoud af met de bur-

gemeester van Antwerpen. Na zijn krachtig 
protest volgde een officiële verontschuldi-
ging voor de toegebrachte schade aan het 
milieu en de belofte dat het niet meer zal 
gebeuren."
 
Het enige conflict tussen Rudi en Jacques 
ging erover of Rudi nu 18 jaar of 19 jaar 
voorzitter is geweest.

18 jaar later heeft Rudi beslist zijn man-
daat stop te zetten. Pogingen om met al-
lerlei argumenten hem te laten aanblijven, 

Bondsnieuws
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Rudi Baert: 
18 jaar 
AVOS-voorzitter
In 1996 verkeerde AVOS in een crisissituatie. AVOS 

bestond dan wel al 25 jaar, maar de enige activiteiten 

waren het AVOS-bal en de Noordzeerally. Die waren 

zeker succesrijk, maar het eigenlijke duiken en de 

duikopleiding kwamen bijna niet aan bod.

Rudi kreeg bootkledij  
(jas en broek) als 
afscheidsgeschenk.

Fo
to

: I
ng

ri
d 

D
ek

el
ve

r.

Foto: Ivo Madder.

De steiger aan de Put van Ekeren 
kwam er na jaren overleg  
met de Stad Antwerpen. 

Nu nog een kleedkamer en een 
toilet voor onze duikers.
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mislukten. Bij zijn laatste Algemene Vergadering werd Rudi 
dan ook gevierd door de AVOS-gemeenschap. Jacques Lim-
pens bracht zijn carrière in herinnering:
"Rudi werd van in zijn prille jeugd aangetrokken door de on-
derwaterwereld. Een duikersdroom die hij reeds zeer vroeg 
realiseerde. Gedreven, leergierig en ambitieus beklom hij de 
ganse trap brevetten in de duiksport om in 1980 de top te be-
reiken met het verwerven van de titel nationaal monitor, nu 
gelijk aan 3*I. Als 23-jarige was hij toen de jongste nationale 
monitor in onze duikfederatie. Hij werd duikschoolleider in zijn 
club CVD, taak die hij vele jaren enthousiast zou waarnemen. 
Jarenlang zetelde Rudi in het Brevettencomité onder het voor-
zitterschap van Swa Desmet en in het Bureau van de Commis-
sie Duikonderricht."

Koen Van Dyck ging – zoals verwacht werd – de ludieke toer 
op in zijn huldiging van Rudi. Tijl Ooms, de nieuwe voorzitter, 
bracht eveneens hulde aan Rudi. Professionele bootkledij (jas 
en broek) werd hem aangeboden en Catherine kreeg de tradi-
tionele bloemruiker.

Rudi bedankte iedereen en voornamelijk de vele bestuursle-
den die aan zijn zijde stonden en dit alles mee verwezenlijkt 
hebben. Want zelf vond hij dat hij nog het minste van alles had 
gedaan. Echt helemaal stoppen doet hij nu ook weer niet. Hij 
blijft het 'Dossier kleedkamer' in het domein Muisbroek koes-
teren en hardnekkig opvolgen.

Zelf verwoordde hij het zo: "In 1997 begon ik er aan voor 3 jaar, 
misschien 6. Het zijn er 18 geworden. Hoewel mijn vertrek een 
eigen keuze is, heb ik geen moeite om gemengde gevoelens 
toe te geven. Ik kijk terug op die 18 jaar met een tevreden ge-
voel. In 1996 was AVOS virtueel failliet en had ze geen enkele 
geloofwaardigheid meer. Nu staat AVOS er financieel roos-
kleurig voor, verzamelen wij 47 clubs en zijn wij intens bezig 
met de NELOS-kadervorming. Het teamwork binnen de Raad 
van Bestuur is voor mij altijd een bron van energie en tegelijk 
een focus geweest. Natuurlijk waren er soms wat problemen 
maar door openheid en eerlijkheid is dat altijd opgelost. Ik laat 
AVOS los in de overtuiging dat ze in goede handen is. Aan mijn 
opvolger wil ik enkel meegeven: wees vooral jezelf. Niemand 
verwacht dat je wat dan ook kopieert. Werk vanuit je eigen 
sterktes."

AVOS bood dan een fijne receptie aan en vele herinneringen 
werden opgehaald … 

WIM VAN DOESELAER

Tijl Ooms, de nieuwe voorzitter van AVOS.Rudi Baert, voormalig voorzitter van AVOS.

• Minimum 3*Duikers
• Verzorgde keuken
• Comfortabel hotel
• Volledig pension
• Vullen van de fl essen in het duikcentrum
• Gans het jaar door (behalve juli en augustus)

CLUB INTERNATIONAL DE PLONGEE 
DU LAVANDOU

SUR LE PORT - 83980 LE LAVANDOU - FRANCE
Tél: +33-4-94-71-54-57    Fax: +33-4-94-15-13-09
www.cip-lavandou.fr   info@cip-lavandou.fr

wrakduiken 
5 dagen - 5 nachten
in vol pension
10 duiken: voor groepen.€ 525
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