Reportage

- DUIKMATERIAAL

Scubapro Days anno 2010
Linksboven: Het Scubaproteam met Rudy
(technieker - 2e van links ) en Martine Grethe
(midden). Martine zal vanaf eind 2010 Guy
Nekkebroek opvolgen als vertegenwoordiger
voor Scubapro België.
Linksonder: Ook de kleintjes waren aanwezig.
Rechts: Op de ‘Scubapro Days’ kan je materiaal
van Scubapro en Uwatec uittesten.

Ook dit jaar organiseerde Scubapro de ‘Scubapro Days’ en in
Belgïe deden ze dat op twee locaties: in de steengroeve Vodelée en in de Lilse Bergen. Hippocampus ging een kijkje nemen
bij deze laatste locatie.

ten. Voor Vlaanderen – ja, want deze activiteit wordt in gans Europa georganiseerd
– gingen de dagen door in de Lilse Bergen.
Zand, goed zicht en amper leven zijn de
gewenste elementen voor een testvijver.
Immers, de bedoeling is dat je oog voor het
materiaal hebt en niet voor je omgeving.

H

Vorig jaar was ik er met mijn buddy, maar
nu had ik wat meer mensen meegenomen. En in tegenstelling tot 2009 was er
nu minder volk op zaterdagmorgen. Is juni
te laat op het jaar omdat iedereen al zijn
aankopen gedaan heeft en dus niets meer
wil testen? Verkiezen ze duiken in Zeeland
boven de testmogelijkheden hier? Of is er te
weinig nieuws om te testen?

et kiezen van goed duikmateriaal
is geen gemakkelijke opdracht. Het
prijskaartje is niet te verwaarlozen
en aspecten zoals veiligheid en comfort
spelen een belangrijke rol. Betasten, bekijken en proberen in een duikwinkel geeft
je maar een beperkt idee van de kwaliteit
die je in de handen houdt. Met geluk ken
je iemand die er al mee duikt, maar toch...
jij bent je buddy niet. Ook ben je niet die
anonieme internaut die lovende kritiek op
het web losliet. En wat te doen bij tegengestelde adviezen?
Scubapro is alvast één fabrikant die dit
probleem begrepen heeft en er iets probeert aan te doen. Nee, je krijgt het materiaal niet mee om het gedurende een aantal
duiken uit te testen, maar het komt aardig
in de buurt. Op de ‘Scubapro Days’ kan je
materiaal van Scubapro en Uwatec uittes-

Door de mindere belangstelling kan ik een
paar dingen uitproberen. Ik neem een paar
vinnen Seawing Nova, een duiklamp PHAD
8 en de combinatie MK25 en A700 als
ademapparaat mee. Mijn collega-duikers
nemen ook hun testmateriaal in ontvangst
en daarmee starten we ons omkleedritueel. Ja, je eigen materiaal heb je nodig,
want, hoewel dat mogelijk moet zijn – als ik
de rekken bekijk – is het niet de bedoeling
dat je een volledige duikuitrusting test.

Mijn buddies uitgelegd wat en hoe ik het
materieel zal testen en weg zijn we. Zoals
te verwachten, is er buiten een aantal larven en een zeldzame dikkop niets te zien.
Maar daarvoor zijn we hier niet. De lamp
doet goed haar werk. Jammer dat je enkel
alkaline batterijen kan gebruiken en dat
die je slechts 16 uur lichtplezier heeft. Is
wel een voordeel als back-uplamp, maar
kunnen ze hier ook geen oplaadbare accu’s
voor voorzien? De ontspannercombinatie
werkt goed. De put is echter te ondiep om
dit echt uit te testen. De vinnen vergen een
andere traptechniek en deze ligt me beter.
Wel eigenaardig dat ze een vlottend vermogen hebben. Het is even wennen, maar
op het einde van de duik ben ik het gewoon.
Na een kleine feedback aan de promotieploeg krijgen we een paar gadgets, een
brochure en een drankbonnetje. We vullen
onze duikboekjes in en zetten er de obligate stempel in. Een beetje napraten met
de groep en onze ervaringen uitwisselen,
vormen het slot van deze testdag. Dit jaar
voor mij geen aankoop, maar volgend jaar
sta ik hier terug. 
Patrick Van Hoeserlande

In Utrecht (Nederland) kwamen er 120
duikers opdagen. In Vodelée (Walonië) 230 duikers en in de Lilse Bergen
(Vlaanderen) een goede 50-tal duikers.
De Vlaamse duikers hebben blijkbaar
geen interesse om volledig vrijblijvend
en gratis materiaal uit te testen. Of is de
locatie – een ondiepe put waar niets te
zien is – niet zo interessant? Volgend jaar
zullen er waarschijnlijk geen ‘Scubapro
Days’ meer georganiseerd worden in
Vlaanderen, zegt men bij Scubapro.
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