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Vrijdag 2 juni 2012 alles ingeladen, want we mogen wel materiaal testen maar er wordt
van ons verwacht dat we zelf
zorgen voor de rest van het
nodige duikmateriaal, en we
hebben de wekker vroeg gezet.
Zaterdag 3 juni 2012: afkloppen van de radiowekker, mijn
twee duikende zonen uit hun
bed halen, een verkwikkend
ontbijt en weg zijn we. Voor de
eerste maal rij ik niet op een
morgen richting noorden voor
de jaarlijkse publieke testdag
van de fabrikant Scubapro.

A

fgaand op mijn ervaring verwacht
ik weinig volk zo vroeg in de dag.
Mijn verwondering is dan ook groot
als ik halverwege het weggetje dat leidt
naar de plas in Panheel moet stoppen
omdat de kleine parking volzet is. Ook het
grote aantal Belgen dat staat te wachten
is nooit gezien. Normaal vormt op deze
activiteit een rood-witte autoplaat een
uitzondering. Vandaag echter niet. Heb ik
iets gemist?
Na het binnenrijden staat de parking bij de
duikplaats ook goed vol, maar blijkbaar
is niet iedereen geïnteresseerd om vroeg
aan de testduiken te beginnen. Ondanks
de massa aanwezige duikers, lukt het mijn
collega-duiker en ik vlot om materiaal vast
te krijgen dat we mogen testen. Ik heb maar
één wens en dat is het uitproberen van de
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Al het duikmateriaal van Scubapro
kon getest worden tijdens een duik.

nieuwe duikcomputer: de Meridian. Deze
computer ziet er zeer mooi uit. Hij zou niet
misstaan als gewone horloge. Benieuwd of
deze schoonheid onder water doet wat hij
belooft.

Foto: René Bos.

zondag, maar op een zaterdag-

groep jeugdduikers van AJD Edegem die
aandachtig luisteren naar de briefing van
hun duikschoolleider. Deze keer ben ik niet
de enige die jeugdduikers meebracht. Is dit
een bijkomend teken voor de toenemende
populariteit van deze testdagen? Bestaat
de kans dat het Scubapro-circus terug
naar België komt?

Ik zie op de toonbank ook een technische
wing en beslis die eveneens te testen. Mijn
twee zonen staan verlangend te kijken
naar de duiklampen en beslissen om er
één te testen. Op de vraag of ze ook jackets
willen uitproberen, antwoorden ze positief.
Enigszins verwonderd krijgen ze een XXS
aangeboden. De vertegenwoordiger van
Scubapro vertelt me dat ze dit jaar voor het
eerst jeugdmaten meegebracht hebben.
Hebben ze de markt van het jeugdduiken
ontdekt?

Na het duiken in het koude water van Panheel en met een positieve ervaring als
tester ronden we af met de traditionele
debriefing. Ons team van 4 besluit dat het
een goede en leerrijke duikuitstap was en
dat we de bbq verdiend hebben. Scubapro
beloont immers alle testduikers met een
eenvoudige maar deugddoende bbq met
zeer vriendelijke bediening.

Naast de materiaaltent ontdek ik een

Op de terugweg praten we nog even na en
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Het aanschuiven voor het reserveren van het testmateriaal
viel best mee.

Foto's (3): René Bos.

Na de duik konden we genieten van de gratis bbq.

Redelijk wat Belgische duikers
trokken naar de Bosmolenplas
in Panheel.

verklaren eensgezind dat ze
ons volgend jaar terug mogen
verwachten. We willen nog een
paar dingen uitproberen en
wie weet is er ondertussen iets
nieuws op de markt? 
Patrick Van Hoeserlande

Dit jaar (2013) zullen er geen
Scubapro Days meer georganiseerd worden. Maar Scubapro
zal wel testdagen organiseren
in samenwerking met twee
duikwinkels, op twee verschillende duikplaatsen. Spijtig
genoeg deze keer ook enkel in
Nederland.

Zaterdag 1 juni 2013
Scuba Academie – www.scubaacademie.com – Technisch materiaal (voor beginners en gevorderden) & droogpakken.
Zaterdag 8 en zondag 9 juni 2013
Duikcentrum De Beldert – www.
beldert.nl – Recreatief duikmateriaal & droogpakken.

De inschrijvingen voor deze
testdagen kunnen gedaan
worden bij het desbetreffende
duikcentrum. Te zijner tijd zal
er informatie over deze testdagen komen te staan op de Scubapro-website, maar uiteraard
ook op de website van zowel
Scuba Academie als Duikcentrum De Belder.

ADVERTENTIE

VOOR AL JE
DUIK- EN SNORKELMATERIAAL
www.desportduiker.be
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