
Regionieuws
AVOS

AVOS heeft een 
nieuwe voorzitter
Na 5 jaar geeft Tijl Ooms de fakkel door aan Koen Van Dyck, de 

vroegere Algemeen Duikverantwoordelijke van AVOS, beter ge-

kend als de instructeur met de pijp. We laten hem graag aan het 

woord.

Hippo: Dag Koen, hoe is duiken je hobby 
geworden?
Koen: Ik ben altijd gefascineerd geweest 
door de films van Cousteau en dat heeft 
mijn interesse gewekt. Ik heb wel even moe-
ten wachten om met duiken te beginnen, 
want ik heb eerst mijn legerdienst gedaan. 
Ik won informatie in en één uitspraak is me 
steeds bijgebleven: "Wil je het snel kunnen 
of wil je het goed kunnen? Goed? Dan moet 
je bij CMAS zijn". Zo ben ik in 1993 terecht-
gekomen bij de Wilrijkse Duikschool, waar ik 
nog steeds lid ben.

Hippo: Hoe ben je bij AVOS terechtgeko-
men?
Koen: Ik ben altijd een clubman geweest, 
maar dan neem je deel aan de 2*Zeestage 
en merk je dat er achter de club een hele 
federatie staat, namelijk NELOS. Het is ook 
na die Stage dat ze me gevraagd hebben om 
mij in te zetten voor AVOS.

Hippo: Welke taak heb je op jou genomen?
Koen: Ik ben in 2004 Adjunct Algemeen 
Duikverantwoordelijke (AADV) geworden, de 
rechterhand van de ADV (Algemeen Duik-

verantwoordelijke), Geert D'Heere. Vier jaar 
later, en ondertussen doorgegroeid tot 3*I, 
nam ik de job van Geert over.

Hippo: Je was niet alleen ADV?
Koen: Inderdaad. Toen ik 3*I werd, werd ik 
meteen ook lid van het Brevettencomité van 
NELOS. Bijkomend werd ik later verkozen 
om in het Bureau te zetelen en daarnaast 
fungeerde ik nog steeds als ADV bij AVOS, 
wat ik uiteindelijk 10 jaar met heel veel ple-
zier gedaan heb.

Hippo: Dat zeg je heel overtuigd!
Koen: Zonder twijfel is ADV van AVOS altijd 
de leukste job geweest. Onder impuls van 
Stef Teuwen is het duikonderricht binnen 

AVOS uitgebouwd door het ontstaan van 
onder andere het 'circus', de ondersteu-
ning in het lesgeven voor de kandidaten 1*I, 
waarbij niet alleen de kandidaten, maar ook 
de instructeurs elkaar goed leren kennen. 
Door ADV te zijn, heb ik heel veel mensen 
leren lesgeven en heb ik de meeste clubs 
en instructeurs van Antwerpen beter leren 
kennen.

Fo
to

: R
on

ny
 M

ar
go

dt
.

AVOS heeft niet enkel een nieuwe voorzitter, maar ook 
een nieuwe website, die beter toegankelijk is op zowel 
smartphones, tablets, laptops en desktops.
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Hippo: En nu ga je voor het voorzitter-
schap!
Koen: Corona heeft Tijl zijn vrije tijd opge-
slorpt, waardoor hij minder tijd in AVOS kan 
investeren. Zelf heb ik wat meer tijd gekre-
gen, dus zijn we van job gewisseld.  Ik wou 
echter niet in dezelfde val trappen als toen 
ik ADV was, waardoor ik bij NELOS enkel 
nog in het Brevettencomité zetel.

Hippo: Hoe zie je de toekomst van AVOS?
Koen: De koers die AVOS vaart, is reeds ja-
ren geleden uitgezet door sterke voorgan-
gers. Stef Teuwen heb ik al vernoemd. Rudi 
Baert heeft ervoor gezorgd dat wij, duikers, 
terecht kunnen in de Put van Ekeren. Ook de 
legendarische Jacques Limpens, Ivo Hubert 
(die de grondlegger is van de AVOS-website) 
en Tijl hebben hun steen bijgedragen aan 
wat AVOS nu is en waar AVOS voor staat. Die 
koers zet ik voort.

Hippo: Heb je concrete plannen?
Koen: Duiken doen we allemaal in clubver-
band. We willen bijkomende activiteiten 
blijven organiseren. Denk maar aan de ver-
broederingsduiken, waarop iedereen met 
om het even welk brevet welkom is en waar 
we de duikschoolverantwoordelijken een 
dagje rust gunnen. 
We willen ook de continue toename van het 
aantal instructeurs behouden en we zijn nog 
steeds bezig om de Put van Ekeren van een 
sanitair blok te voorzien. Niet te vergeten, 
we hebben onlangs de nieuwe versie van 
onze website (www.avos.be) gelanceerd.

Hippo: Vertel eens iets meer over de waar-
den van AVOS.
Koen: Dat is vooral de openheid, waarbij ie-
dereen welkom is bij AVOS. We zien dat clubs 
van buiten de regio zich ook bij ons aanslui-
ten. Ik nodig hierbij, naast de hoger gebre-
vetteerden, ook de 1*, 2* en 3*Duiker uit om 

zich in te schrijven voor onze activiteiten, die 
trouwens bekend zijn om hun gezelligheid. 
De stap naar de AVOS-activiteiten lijkt voor 
sommige duikers groot en gebeurt vaak en-
kel onder begeleiding van een instructeur. 
Op onze website vind je de kalender en kan 
je je gemakkelijk inschrijven.

Hippo: Is er iets wat je zeker nog kwijt wil 
aan onze lezers?
Koen: Ik moet toch iets terloops melden. 
Mijn favoriete rubriek in de Hippocampus 
is Retro-Hippo. Ik sla Hippocampus meteen 
open op die bladzijde.

Zo eindigt Koen, die ik bedank voor de vlotte 
babbel, met een brede glimlach en al la-
chend zeg ik: "Wim Van Doeselaer, die deze 
rubriek al jaren verzorgt, zal gelukkig zijn 
om dit te horen". 

CHRISJE DEMUYNCK

Advertentie

Koen is ook al meerdere jaren actief lid van het Brevettencomité  
van NELOS en tot eind 2020 zat hij in het Bureau Duikonderricht. Fo
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