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Beste AVOS leden, 
Beste duikvrienden, 
 
De start van de meteorologische winter is wellicht een goed tijdstip om een begin te maken met het 
einde van een – niet alleen voor de duiksport – dramatisch jaar 2020.  
Er is al veel over gezegd en nog meer geschreven: COVID-19 heeft niet alleen roet in het eten van zowat 
alles en iedereen gestrooid, maar nagenoeg ook ons hele “normale” leven ontwricht en letterlijk voor 
maanden lamgelegd. Een jaar om liefst vlug te vergeten, of toch ook weer niet? Wellicht moeten we 
hieruit ook lessen in nederigheid leren. 
 
Wij zagen ons traditioneel sterk en goed gevuld programma vanaf februari als sneeuw voor de zon 
verdwijnen. Onze Algemene Vergadering was zowat het laatste wat nog normaal kon plaatsvinden, ook 
al was het dan geïmproviseerd op een nieuwe en onbekende locatie, omdat ons oh zo vertrouwde Huis 
van de Sport niet meer beschikbaar was. Wisten wij toen veel wat er ons nog te wachten stond… 
Met de lockdown vanaf medio maart moest de ene na de andere opleiding, begeleiding en/of 
lessenreeks geannuleerd worden; slechts enkele activiteiten zoals proefexamen 2*I hebben we via een 
virtuele meeting kunnen afwerken, en ook dat was wennen. 
Een greep uit de geannuleerde activiteiten: cursussen AI/4D en GND; workshop schippers; AVOS etentje 
na Academische Zitting; bijscholingen DR/HR – DHV + praktijk CPR; verbroederingsduik AVOS; AVOS 
bootduiken; oefenduiken kandidaat 2*I; Scubapro Day in de PVE; bijscholingen Zeemanschap en Mental 
Coaching; … 
 
Maar ondanks al die miserie heeft uw AVOS bestuur niet stilgezeten; we hebben van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om ons intern te versterken, onze troeven uit te spelen en onze infrastructuur aan de 
PVE gevoelig op te waarderen. 
Laat mij daar even bij stilstaan: 

• Bestuur:  
o Bestuurswissel: zoals jullie al wel vernamen, heeft Koen Van Dyck tijdens de lockdown 

de functie van voorzitter van Tijl Ooms overgenomen. Het was voor Tijl – in het 
dagelijkse leven directeur van een scholengroep – onmogelijk geworden om in deze 
bizarre tijden beide jobs te combineren. Tijl is nu onze ondervoorzitter en staat ons met 
raad ter zijde. 

o Het zal jullie niet ontgaan zijn dat met de heropening van de PVE in mei, Tascha 
Verhoeven een prominentere rol als beheerder vergunningen gespeeld heeft. 

• De Put van Ekeren: 
o Tijdens de eerste lockdown heeft onze erevoorzitter Rudi Baert zijn beste beentje 

voorgezet bij ‘t Stad en konden we als eerste duikplaats in België op 4 mei het duiken 
onder strenge voorwaarden terug van start laten gaan. Dit heeft in de eerste dagen, 
mede door het mooie weer, soms tot chaotische toestanden geleid, maar met de inzet 
van de hele bestuursploeg, vele vrijwilligers van onze clubs en de hulp van de 
ordediensten zijn we er tot vandaag in geslaagd de PVE voor het duiken open te 
houden. Dank zij jullie onbaatzuchtige inzet en die van onze vrijwilligers, kregen we de 
waardering en ook verhoogde inzet van de ordediensten. 

o Na de eerste lockdown konden we onze steiger opwaarderen. Om de veiligheid en het 
gemak van onze duikers te verhogen, hebben we een extra waarschuwingston voor de 
steiger te water gelaten en 3 grote “beugels” geplaatst. Onze duikers kunnen die 
gebruiken als hulp bij het te water gaan en hopelijk remmen ze ook de “bokkesprongen” 
van de illegale zwemmers af. 

Antwerpen, december 2020     

mailto:avos@pandora.be
http://www.avos.be/


 

maatschappelijke zetel : Duikershuis  -  Brusselsesteenweg 313  -  B-2800 MECHELEN           
secretariaat: J.B. Tassynsstraat 61 - 2070 Zwijndrecht  -- tel: 0475/475459  --  e-mail: secretariaat@avos.be 
ondernemingsnr 439508681                 URL http://www.avos.be                     bank KBC BE33 4088 0762 0146  

o In het vroege najaar hebben we nieuwe en kleurrijke infoborden geplaatst die niet 
alleen onze duikers een mooi overzicht geven van het leven in onze Put, maar ook de 
vele geïnteresseerde wandelaars, joggers en fietsers mee laten genieten. 

• De nabije toekomst: 
o Eindejaarsperiode. Ofschoon er met de komst van de vaccins licht aan het einde van de 

tunnel is en 2021 een positiever jaar belooft te worden, is COVID-19 nog niet verslagen. 
Zoals ook de Kerstmarkten niet kunnen doorgaan, is er ook aan de Put van Ekeren een 
streng verbod op Kerst- en Nieuwjaarsduiken in groep en de bijhorende après-duik 
festiviteiten. In het belang van eenieder: organiseer hier aub geen lockdownfeestjes 
en/of clubactiviteiten. 

o AVOS receptie. Om dezelfde reden zal er dit jaar ook geen AVOS receptie zijn. 
o Nieuwe website. Niet alles is kommer en kwel, en omdat onze vertrouwde website toch 

wat sleet begint te vertonen, gaat op Nieuwjaarsdag onze nieuwe website live. Laat je 
op 01 januari verrassen! 
 
PS: de officiële berichtgeving van AVOS vind je alleen op onze website www.avos.be en onze AVOS 
Facebook pagina - hoofdmoderator Miriam Hagendorens. (Wij hebben met de FB pagina “Put van Ekeren” 
niets te maken) 

 
Wij wensen jullie gezonde en mooie feestdagen in huiselijke kring en zien jullie graag terug in het 
Nieuwe Jaar! 
 
 
Het bestuur AVOS. 
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