Reportage

- DUIKMATERIAAL

Scubapro Days
Tijdens het weekend van 16 en 17 mei 2009 gingen de Scubapro
Days door in de waterplas van de Lilse Bergen.

D

uikmateriaal koop je niet voor het
leven. Hoewel, je leven hangt er
soms van af. Naast de prijs, is dit
een motivatie om goed uit te kijken en je
te informeren alvorens iets te kopen. Je

der lang te moeten wachten, meldde ik me
die zaterdagmorgen onder een ochtendzon
aan. Blijkbaar was ik niet de enige vroege
vogel, want op de parking waren duikers
al hun materiaal aan het uitladen. Juist ja,

Ook jeugdduikertjes waren welkom.

kan hiervoor naar de ervaringen van je
buddy’s polsen, informeren in de duikwinkel, het internet afschuimen, testverslagen uitpluizen, … Het beste zou zijn dat je
iets tijdens een aantal duiken zou kunnen
gebruiken, alvorens over de aankoop te
moeten beslissen. Jammer genoeg gaat
dit niet. Toch bestaat er iets dat zeer dicht
in de buurt komt en dat zijn de testdagen
van Scubapro.
Tijdens de Scubapro Days in de Lilse Bergen kon je het nieuwste materieel van Scubapro en Uwatec uittesten. De vijver van dit
waterrecreatiepark oefent op een normale
duiker weinig aantrekkingskracht uit, want
er valt, buiten enkele larven en veel zand,
niets te zien. Voor het uittestten van iets
nieuws is dit evenwel een ideale omgeving.
Je kan je volle aandacht richten op het
nieuwe speeltje want de omgeving zal je
niet afleiden.
Met het idee om de sfeer op te snuiven zon-

je eigen materiaal heb je nodig, want het is
niet de bedoeling dat je een volledige duikuitrusting test. Gelukkig wachtte ons aan
de ingang een elektrisch wagentje met dito
aanhangwagen op, zodat we het 400 meter
breed strand niet volledig beladen moesten oversteken.

om te luisteren en je vragen te stellen,
zodat je weet wat je er onder water ermee
gaat doen.
De rest van het verhaal ken je: pak aantrekken, buddy briefen (opgepast: vertel
hem hoe je test er uit zal zien zodat hij niet
voor verrassende situaties komt te staan)
en duiken. Daarna je materiaal binnen
brengen zodat iemand anders zich kan uitleven. De promotieploeg zal zeker naar je
bevindingen vragen, dus bereid je dit deel
van de debriefing maar beter voor. Daarna
ontvang je een paar gadgets, een brochure
en een drankbonnetje. Zo kan je nog eventjes met je buddy bij een drankje keuvelen
en ervaringen uitwisselen.
Zo’n testdag is dus een ideaal moment om
een overwogen aankoop te doen. Jammer
dat dit soort dagen niet frequenter georganiseerd wordt, want zo zouden we onze aankoopbeslissingen kunnen verbeteren en dus
ook onze tevredenheid over het aangekocht
materiaal.
Op de volgende testdag zie je me zeker terug!


Na de gebruikelijke inschrijving mocht ik
mijn wensen overmaken, waarna het ontvangstcomité alles in het werk stelde om
aan mijn wensen te voldoen. Een goede
raad voor dit soort activiteiten is je aankomstuur te melden en de dingen die je
zeker wil testen te reserveren. Zo vermijd je
te moeten wachten met duiken omdat juist
het laatste exemplaar van de duikcomputer, waarvoor je speciaal gekomen bent,
door iemand anders getest wordt.
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Tijdens de Scubapro Days kreeg je info over
Scubapro duikmateriaal en kon je het allernieuwste duikmateriaal uitproberen.
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Na de nodige administratie - het is immers
de bedoeling dat je na je duik alles terug
geeft - krijg je een zeer deskundige uitleg
over wat je gaat testen. Dit is het moment
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