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Reportage - DUIKPLAATS

Zoals vorig jaar gemeld, was er dit 
jaar geen Vlaamse versie van de 
Scubapro Days. Er was vanuit dui-

kend Vlaanderen te weinig interesse op-
dat het nog rendabel zou zijn om de test-
caravan in de Lilse Bergen te parkeren. 
Ook de opdeling van België (zie Hippo 234 
blz. 41) − dit soort oplossingen beperkt 
zich blijkbaar niet tot de politieke arena − 
tussen Nederland en Frankrijk ligt mede 
aan de oorzaak van dit uitwijken. Als trou-
we bezoeker moest ik dus de grens over, de 
Nederlandse wegen trotseren en de ver-
leidelijke stem van mijn gps negeren op 
de nieuwe ring rond Eindhoven om op de 
bestemming voor mijn jaarlijkse testdag 
te bereiken.

Aan de Boschmolenplas te Panheel aan-
gekomen, viel me onmiddellijk het beperkt 
aantal Belgische nummerplaten op. Dat 
dit geen thuismatch was, verklaarde niet 
alles. Mijn buddy had immers veel moeite 
moeten doen om zich te kunnen inschrij-
ven. Zijn duikwinkel kon hem niet de nodige 
informatie bezorgen om te kunnen deelne-
men. Via de website kon dit ook niet. Zo’n 
kink in de communicatiekabel bevorderde 
de deelname van Vlaamse duikers niet met 
weinig rood-witte kentekens als resultaat.

Aangezien ik niet echt tevreden ben over 
mijn huidig droogpak, besloot ik om van 
die dag te profiteren om een nieuwe uit te 
testen. Mijn oog viel op de ‘Everdry’, een 4 

mm dik high-density neopreenpak in com-
binatie met een paar gewone neopreenbot-
jes. En waarom ook niet de ‘jacket X-Force’ 
uitproberen? Mijn zoon zou als jeugdduiker, 
naast de duiklamp ‘PHAD 8’, met hetzelfde 
type vest duiken maar dan een maatje of 2 
kleiner. Leuk om de persoonlijke ervarin-
gen uit te wisselen na de duik. 

Omdat mijn koppelstukken niet klopten en 
ik een extra inflatorslang nodig had, stelde 
de promotieploeg me voor om de adem-
combinatie MK25/C300 met een C200 als 
octopus te gebruiken. Toen ik met al dat 
materiaal in mijn armen stond, vroeg mijn 
buddy of ik wel eigen materieel mee had. 
Jaja, de nitroxfles was van mij.

Scubapro Days 2011 met  
een Nederlands sausje
Duikmateriaal van Scubapro 
testen tijdens een duikje is wel-
licht ideaal vóór je beslist of je 
tot de aankoop van dat materi-
aal wil overgaan.
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De Boschmolenplas is een mooie duiklocatie met 
heel wat bezienswaardigheden onder water.
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Na een ondiepe duik − we hadden een 
jeugdduiker in onze ploeg − besloten we 
nog een tweede keer te duiken. Genoeg om 
de rest uit te proberen, want we wisselden 
eveneens een deel van ons materiaal uit. 
Voor het echte testwerk was de plas echter 
te ondiep. Ook is één duik niet voldoende 
om je een gefundeerde mening te vormen, 
want uit ervaring weet ik dat als je ook 
maar iets aan je configuratie verandert, 
je ongeveer vijf duiken nodig hebt om het 
gewoon te worden. Zo duik ik met een wing 
en het is dus terug wennen aan de andere 
houding in het water van een ‘traditionele’ 
trimvest. Om dan te besluiten dat bijv. de 
trimvest slecht in het water lag (wat trou-
wens niet waar is), zou van weinig objecti-
viteit getuigen. 

Met die beperkingen kan je de vraag stel-
len of een georganiseerde testdag als de 
Scubapro Days wel een goede zaak is? Het 
kiezen van goed duikmaterieel is geen ge-
makkelijke opdracht. Betasten, bekijken en 
droog proberen in een duikwinkel geeft je 
maar een beperkt idee van de mogelijkhe-
den die je in je handen houdt en die je zal 
moeten betalen. Een keertje mee duiken is 
natuurlijk veel beter en geeft je, ondanks 
de beperkingen, meer inzicht in het gebruik 
van het materiaal; persoonlijke onder-
vinding die je anders van de winkelier of 
buddies als waarheid moet aannemen. Zo 
kan je bijvoorbeeld veel beter de betekenis 
van de uitdrukking ‘een vin met een zware 
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slag’ appreciëren als je eens 
met die vinnen gedoken hebt. 
Voor deze ervaring is een ver-
plaatsing meer dan de moeite 
waard! 

En natuurlijk: na je duik op 
een voor jou ongekende plaats 
krijg je een drankje en een BBQ 
aangeboden. Ik ken slechtere 
duikmomenten … Tot volgend 
jaar!? 

PATRICK VAN HOESERLANDE

Een keuze maken … welk duikmateriaal van Scubapro je wil testen. Je kon er ook je ademautomaat laten testen.

Patrick Van Hoeserlande (Hoesy)  met zijn zoon Ciaran.

De testduik werd afgesloten met een heerlijke bbq.
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