
Ludo Faes, voorzitter van de Antwerp 
Wet Wheels (ANWW): "De opkomst 
was mager, maar toch zijn we niet on-

tevreden", benadrukt. "Er waren acht 'wet 
wheelers' (nu officieel: Duikers met een 
Handicap – nvdr) aanwezig en vijf van de 
acht DmH-Opleidingscentra waren verte-
genwoordigd. Ook over de meteo mochten 
we uiteindelijk niet klagen. Het heeft voor-
namelijk geregend terwijl de duikers onder 
water waren. Voor de rest was de 'ANWW 
DiveDay' – opnieuw – gezegend met prach-
tig weer". 
Voor het eerst werd de 'ANWW DiveDay' 
georganiseerd in samenwerking met de 

Wheels (OVWW) en voorzitter van de Sub-
commissie Duikers met een Handicap.

"Jammer genoeg is ANWW voorlopig de 
enige die een 'DiveDay' organiseert", zegt 
Raf Goetschalckx, zelf DmH-C en in 2013 
de bezieler achter het evenement dat zou 
uitgroeien tot de 'ANWW DiveDay'. "Als elk 
van de acht opleidingscentra een dergelijk 
evenement zou organiseren, hebben we 

Laat ons een kat een kat noemen: de 'ANWW DiveDay' kende dit jaar een bescheiden opkomst. Na twee afge-
laste corona-edities staat dit evenement duidelijk niet meer 'top of mind'. De concurrentie met de 'Scubapro 
Testdagen' én het aangekondigde kwakkelweer deden het evenement duidelijk geen goed. 

Bondsnieuws
Subcommissie Duikers met 
een Handicap
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Sommige Wet Wheelers hebben hulp nodig bij het uit het water te komen.

Af en aanmelden bij 
Ludo Faes, voorzitter 

van de Antwerp Wet 
Wheels (ANWW).

ANWW DiveDay: 
geslaagd, maar zonder

onderscheiding

Subcommissie Duikers met een Handicap. 
Dat opende perspectieven voor de kandida-
ten Begeleider, Gespecialiseerd Begeleider, 
DmH-Instructeur én voor de Duikers met 
een Handicap zelf. "De subcommissie heeft 
beslist om niet langer een eigen 'DiveDay' 
te organiseren, maar de initiatieven van de 
verschillende opleidingscentra te onder-
steunen", vertelt Philippe Calu, Duikschool-
verantwoordelijke bij de Oost-Vlaamse Wet 
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met z'n allen een mooie zomerkalender. 
Natuurlijk heeft niet iedereen een Put van 
Ekeren ter beschikking, maar dit moet ook 
kunnen in het Zilvermeer, de Blaarmeersen 
of waarom niet in de Barges? ANWW wil al 
zijn knowhow en zelfs zijn materiaal ter be-
schikking stellen van de andere opleidings-
centra", aldus Raf die jammer genoeg door 
rugproblemen verstek moest laten gaan 
voor deze editie. 

"Het is jammer dat we zo moeilijk ingang 
vinden bij de 'gewone' duikclubs", zegt Ludo 

Faes. "Ons evenement staat open voor álle 
gebrevetteerde duikers van álle federaties. 
We willen graag iedere duiker eens, actief of 
passief, in contact brengen met duiken met 
een handicap om aan te tonen dat duiken 
een inclusief verhaal kan zijn".

Dus afspraak volgend jaar, zoals steeds on-
der een vroeg zomerzonnetje.

HANS STERKENDRIES

Ook valide duikers en jeugdduikers waren welkom.

Debriefing van de duik en de proef.

Na de duik was er de mogelijk om 
drank en hamburgers te kopen. 

Jo De Smedt, onderwatervideograaf, 
maakt een reportage van de Duikers 
met een Handicap.

Invullen van het logboekje.
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