
Regionieuws
AVOS

AVOS bestaat 50 jaar en mag zich sinds 2 februari 2022 een 'Konink-

lijke Maatschappij' noemen. Bovendien werd de bouw van de sanitaire 

unit aan de put van Ekeren eindelijk afgerond. Redenen genoeg voor 

een feestje!

AVOS viert feest

Op zaterdag 21 mei 2022 nodigde 
AVOS al haar leden uit om mee 
feest te vieren aan de Put van Ek-

eren. Het was die ochtend dan ook erg 
druk op de parking. AJD mocht de 
spits afbijten en dook met een 
tiental jeugdduikers de put 
in. Er was gezorgd voor een 
RIB, zodat de meer ervaren 
jeugdduikers konden proe-
ven van een bootduik. De 
veiligheid aan de kant werd 
voor de gelegenheid verzorgd 
door een kikker.

Na de jeugd genoten ook de volwassenen 
van een duikje, waarna ze konden afzakken 
naar de feestweide. Daar hing een echt fes-
tivalsfeertje. AVOS had gezorgd voor enkele 
foodtrucks, maar de blikvangers waren de 
drie varkens aan het spit en het speciaal 
voor de gelegenheid gebrouwen AVOS-bier-
tje. Een springkasteel van wel 18 m lang 
mocht natuurlijk ook niet ontbreken.

Voorzitter Koen Van Dyck heette iedereen 
van harte welkom en gaf een overzicht van 
de geschiedenis van AVOS. 

De oprichting van AVOS (Antwerpse Ver-
standhouding voor Onderwatersport) gaat 
terug tot in de jaren '60. De Antwerpse 
duikclubs AKO, Amphora, Aquanauten, 

CVD, GOA en The Frogmen bundel-
den hun krachten op de Alge-

mene Vergadering van BE-
FOS om een Antwerpenaar 
in de Raad van Bestuur te 
krijgen. Hoewel de naam 
nog niet bestond, was dit 

het begin van een bete-
re samenwerking tussen de 

Antwerpse clubs, het begin van 
AVOS dus. 

 
In 1971 kreeg de vereniging vorm onder de 
naam AVOS. Een naam die geïnspireerd was 
op de toen populaire Antwerpse Verstand-
houding van eersteklassevoetbalploegen, 
Antwerp, Beerschot, Berchem – 'den En-
tente Anversoise' in het Antwerps – die voor 
het toen zeer populaire Paastornooi een 
gezamenlijke ploeg opstelde.
Om alle clubs erbij te betrekken besliste 
men om jaarlijks een nieuwe voorzitter aan 
te stellen, die telkens uit een andere club 
zou komen.

Ervaren jeugdduikers mochten van de RIB te water gaan.

Briefing aan de jeugdduikers.

Jeugdduikers klaar voor hun duik.
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In 1972 werd aan het Antwerpse stads-
bestuur de toelating gevraagd om te 
mogen duiken in de vijver van Muis-
broek (Put van Ekeren). Dit zou een 
langdurige veldslag worden. Pas in 
1975 kregen de AVOS-clubs de toela-
ting om te duiken in Muisbroek. Het 
belangrijkste wapenfeit van AVOS is 
ongetwijfeld het verkrijgen van de 
consessie over de vijver van Muis-
broek, verleend door de stad Antwer-
pen, op 1 januari 1997. Een systeem van 
vergunningen werd gestart, zodat het 
overzicht en de beheersing van wie er 
kwam duiken beter kon gecontroleerd 
worden.
 
In de loop der jaren werd de toegan-
kelijkheid van de put aanzienlijk ver-
beterd. Aanvankelijk werd er gewoon 
vanaf de kant gedoken, maar door de 
grote toeloop van duikers kalfde de 
oever meer en meer af. Een oplossing 
hiervoor werd gevonden in de aanleg 
van een steiger. De steiger zorgt ervoor 
dat duikers op een comfortabele ma-
nier te water kunnen gaan via een trap 
of via een sprong. Recent werd nog 
een nieuwe tweede brede trap in ge-
bruik genomen die door zijn ligging en 

constructie bijzonder geschikt is voor 
technische duikers en duikers met een 
handicap. Duikers met een handicap 
hebben bovendien aan de westkant 
van de put nog een eigen steiger.

Enkele pioniers van AVOS, indertijd 
prille dertigers en nu krasse tachti-
gers, werden in de bloemen gezet. Jos 
Audenaerd, Wim Van Doeselaer, Swa 
Desmet en Jacques Bernaerts werden 
getrakteerd op een grote mand vol 
Antwerpse streekgerechten en bedankt 
voor hun baanbrekend werk.

Daarna was het de beurt aan de sche-
pen van Sport, Peter Wouters. Ook hij 
belichtte de geschiedenis van AVOS en 
stelde dat met deze fraaie en functio-
nele accommodatie eindelijk een blin-
de vlek is weggewerkt en de beleving 
voor álle duikers een stuk aangenamer 
wordt. Zo geeft Sporting A meteen ook 
een krachtig signaal dat het de wer-
king van AVOS duurzaam wenst te ver-
ankeren aan de Ekerse putten.

Vervolgens werd de nieuwe sanitaire 
unit plechtig geopend door schepen 
Peter Wouters en het AVOS-bestuur. 

Koen Van Dyck, de voorzitter van AVOS, tussen de stichters van AVOS. 
Vlnr: Jos Audenaerd, Wim Van Doeselaer, Koen Van Dyck, Swa Desmet en 
Jacques Bernaerts.

Peter Wouters (N-VA), schepen bevoegd voor sport, 
diamant, markten en foren.

Met de QR-code van je AVOS-vergunning kan je de 
deuren van de sanitaire unit openen.
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Het  gebouw past binnen het duikthema: het 
heeft een grondplan dat lijkt op de contou-
ren van een boei en een roodbruine kleur. 
Bovenop staat een grote vlaggenpaal waar-
aan de A-seinvlag prijkt, het internationale 
symbool om aan te geven dat er duikers in 
het water zijn.

De moderne infrastructuur biedt de sport-
duikers twee omkleedruimtes en twee toi-
letten en is toegankelijk voor rolstoelge-
bruikers. Je kan ze openen via een QR-code, 
zo is de toegang altijd verzekerd voor ieder-
een die een vergunning heeft. Het gebruikte 
water is gerecupereerd regenwater van het 
dak, aangevuld met water uit de Ekerse put-
ten. Na gebruik wordt het gezuiverd en ge-
loosd in de Kaartse Beek.

Na het officiële gedeelte was het hoog tijd 
om de gebraden varkens aan te snijden en 
'Het koninklijke bier van de Antwerpse dui-
ker' te nuttigen. Het werd nog een geweldig 
feest dat bijzonder lang zal nazinderen! 

A VOS SANTÉS

MARIJKE VAN CAUWENBERGHE 
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Allerlei spelletjes voor de kinderen.

Het AVOS-bier.

Regionieuws
AVOS

Speenvarken op het menu.
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Koen Van Dyck, voorzitter van AVOS.
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Het AVOS-bier geschonken in een Cornetglas.

Inschrijven voor de gratis versnaperingen.

De officiële opening van de nieuwe sanitaire unit.

Het AVOS-bestuur.
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