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De laatste jaren, vóór mijn vertrek naar de USA, een drietal jaar gele-

den, moest ik uitwijken naar onze Noorderburen om te kunnen deelne-

men aan de 'Scubapro Testdagen'. In België was dit interessant initiatief 

toen immers op sterven na dood. Blijkbaar waren duikers noch hande-

laars geïnteresseerd om een dag op te offeren aan het uitproberen van 

duikmateriaal. Mijn verwondering was dan ook groot toen ik een paar 

maanden geleden op onder andere de NELOS-Facebookpagina las dat 

begin juni Scubapro zijn tenten zou opzetten aan het Zilvermeer.

Onbeperkt testen 
Het zag er echter naar uit 

dat mijn andere bezighe-
den geen ruimte lieten om 

zelf te gaan testduiken. Maar op 
de bewuste zaterdagmorgen blijkt 
het pad naar Mol opeens open te 
liggen. Terwijl boven mij de wolken 
samenpakken, klaart mijn agenda 

volledig op. Samen met mijn zoon 
laad ik de wagen in en zijn we in zeer korte 
tijd op weg. We laten ons leiden door de 
app 'Waze' langs secundaire wegen. De 
hemel trekt helemaal dicht en ik begin te 
vrezen dat er weinig volk op onze bestem-
ming zal zijn. Ik verwacht geen wachttij-
den, grote keuze van te testen materiaal, 
maar wel niet zo'n gezellige boel. Onze 
verbazing is dan ook groot als we een he-
leboel auto's op de parking aan de water-
kant zien staan. De testdagen zijn terug 
aantrekkelijk!

Het is natuurlijk de bedoeling dat je duik-
materiaal uittest op zo'n dag. Tenzij je een 
leek op het vlak van duiken bent, want dan 
kan je beter een initiatieduik met een erva-

De 'Scubapro Testdagen' is een NELOS-or-
ganisatie in samenwerking met Scubapro 
(duikmaterialen), de Provincie Antwerpen 
(Directie Zilvermeer) en de duikwinkels 'De 
Watersportcentrale' en 'Huis Cuylaerts'. 
Dankzij hen en de vele NELOS-vrijwilligers 
wordt de  duiksport gepromoot bij potenti-
ele duikers.
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De 'crew' 
van Scubapro. 
Vlnr: Saskia Ruitort, 
Martine Grethe & Rudy Mensaert.

Een uitgelezen kans om materiaal te testen en een 
eerste duikervaring op te doen.

Met dank aan de vele vrijwilligers die 
het evenement ondersteunden. 
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ren instructeur maken. Deze mogelijkheid, 
door onze liga aangeboden, past mooi bin-
nen het 'probeer het eens uit'-atmosfeer 
die hier hangt. Een beetje administratie, 
met behulp van je duikleider het gepaste 
duikmateriaal uitkiezen en dan het sop in. 
Verwonderd rondkijken en genieten van 
je eerste duik. Een leuke vakantie-activi-
teit. De aanwezigheid van kleedkamers en 
douches maakt de ervaring des te aange-
namer.

Maar wij zijn hier niet om te proeven van 
het duiken, maar voor het testen van ma-
teriaal. Ik geef mijn identiteitskaart als 
onderpand af en schuif naar de uitleentoog 
door. Na overleg gaan we voor de duiklamp 
'NOVA 2100' en de 'Tec2' duikcomputer voor 
mijn zoon, de 'Galileo Luna' duikcomputer 
en het 'EverDry' droogpak voor mezelf. Het 
is niet onze bedoeling om dit materiaal 
op korte termijn aan te schaffen, maar we 
hebben wel onze redenen voor onze keuze. 
Als jeugdduiker gebruik je zelden een lamp 
en al zeker geen duikcomputer. Zoonlief 
grijpt de gelegenheid aan om hier even van 
af te wijken. Ik krijg dus een zeer actieve 
dieptemeter mee op onze duik. Zelf bezit ik 
een trilaminaat droogpak en wil vandaag 
het verschil met een neo preenversie voe-
len. Normaal gebruik ik een 'Tec2' maar 
vind de display nogal klein. Het geleend 

exemplaar komt met een groot scherm. 
Groot genoeg?

Hoewel het tamelijk druk onder de tent 
is, krijgen we een grondige uitleg over het 
materiaal dat we ontlenen. Ze willen zelfs 
de volledige werking van de duikcomputer 
uitleggen. Ik blok dit echter vriendelijk af, 
want ik ben gewoon geïnteresseerd in de 
leesbaarheid van de display. Zoals bij iede-
re briefing had ik beter geluisterd want een 
half uur later druk ik uit pure nieuwsgierig-
heid op één van de drie knoppen waardoor 
mijn scherm wijzigt. Het duurt een tijdje 
voordat ik terug op het hoofdscherm komt. 
Dit zijn dan ook testdagen. 

Terwijl wij onze spullen pakken, krijgen 
andere duikers uitleg. Nadat we onze stan-
daardconfiguratie aangepast hebben, zijn 
we er klaar voor. Vorige week doorkruis-
ten we hetzelfde water en kiezen vandaag 
voor een iets andere route. Tijdens de duik 
nemen we tijd om alles uit te proberen. Dit 
beschouwen we niet als een gewone duik 
door het beeldenpark. Is het display goed 
afleesbaar? Waar dienen die knopjes voor? 
Oeps. Hoe ver schijnt de lamp? Niet in mijn 
ogen. Kan ik gemakkelijk rollen met het 
pak? Ja, dat lukt aardig. Je krijgt immers 
niet elke dag de mogelijkheid iets nieuws 
te testen. Eén keer mag dan kort zijn, maar 

het is beter dan helemaal niet. 

We zijn tevreden over het materiaal. Als 
we tot een aankoop zouden overgaan, dan 
zullen we zeker deze onderdelen in over-
weging nemen. Ik geef het signaal dat we 
de duik beëindigen. Boven water gekomen 
zien we duikers die klaar staan om in het 
water te gaan. Het belooft nog een drukke 
dag te worden voor de organisatoren.

Na alles mooi opgeborgen te hebben, ke-
ren we terug naar de onthaalbalie. Met 
onze bevindingen te melden en een en-
quêteformulier in te vullen beëindigen we 
onze testfase van de dag. De rij jongeren 
die even van het duiken wil proeven is niet 
korter geworden. Dit is een schot in de 
roos. Na even van het enthousiasme van 
de aspirant-duikers geproefd te hebben, 
wandelen we voorbij het tentje. We gaan de 
innerlijke mens versterken. Aan het eet-
tentje bespreken we onze duik terwijl we 
smullen van een hotdog.

Als we het terrein verlaten, hebben we al 
besloten dat we volgend jaar terug zullen 
deelnemen. Het initiatief is terug springle-
vend. We zijn overtuigd dat er dan nog 
meer duikers zullen zijn. 

PATRICK VAN HOESERLANDE

Op www.flickr.com/photos/
nelos-vzw/albums vind je 
nog meer sfeerfoto's van de 
'Scubapro Testdagen'.

De organisatoren van de deelne-
mende duikwinkels met linksbo-

ven Guy Daniëls en rechtsonder 
Jef Cuylaerts.

Links-
boven: Eén 
van de winnaars van de 
aanpasbare 'Go'-vinnen.
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