
Het AVOS-logo 
in een nieuw
jasje

In 1968 belegden de Antwerpse clubs, 
AKO, Amphora, Aquanauten, CVD, GOA 
en The Frogmen, een eerste contact-

vergadering. Het was de bedoeling de 
krachten te bundelen op de Algemene 
Vergadering van BEFOS om een Antwer-
penaar in de Raad van Bestuur te krijgen. 
Een eerste resultaat was dat Jos Hollen-
feltz en Paul Darmont de bestuursverga-
deringen mochten bijwonen. Hoewel de 
naam nog niet bestond, was dit het begin 
van een betere samenwerking onder de 
Antwerpse clubs, dus het begin van AVOS.

Gedurende een voetbalmatch tussen twee 
Antwerpse clubs, werd iemand zwaar 
gewond en daarvoor werd een benefiet 
georganiseerd. In november 1971 werd 
er opnieuw vergaderd door de Antwerpse 
clubs, in het oude clubhuis van Amphora in 
de Markgravelei. Op die vergadering werd 
beslist iets blijvends op te richten als Ant-
werps overlegorgaan. Het werd de 'Ant-
werpse Verstandhouding voor Onderwater 
Sport'. Piet De Kaey zorgde voor het eerste 
echt AVOS-briefpapier met logo. Sindsdien 
werd het AVOS-logo een aantal keren aan-
gepast, telkens naar wat in die tijd 'in de 
mode' was op grafisch vlak. Rond het jaar 
2000 wijzigde ook de betekenis van de af-
korting AVOS naar 'Antwerpse Verstand-
houding voor Onderwateronderzoek en 
-Sport', naar analogie van NELOS (Neder-
landstalige Liga voor Onderwateronder-

met de golven, dat werd ontwerpen door 
Jacques Limpens en waaraan Herwig Van 
Cotthem de A-vlag toevoegde, werd het tijd 
om het logo nog eens op te smukken. Een 
taak die ik graag ter harte nam.
Een logo is er niet zomaar, daar gaan een 
aantal voorstellen aan vooraf. Die voor-
stellen werden beoordeeld, waarna de 
opmerkingen werden verwerkt om tot een 
aantal nieuwe ontwerpen te komen.

Het AVOS-bestuur weerhield uiteinde-
lijk twee ontwerpen. De meningen waren 
echter verdeeld en daarom lieten we de 
keuze over aan de AVOS-instructeurs en 
sym phatisanten die aanwezig waren op 
de jaarlijkse eindejaarsreceptie van AVOS. 
Daar werd de beslissing bijna unaniem 
genomen. AVOS kan weer verder met een 
nieuw en fris logo.
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