
 

 

 

 

Duikschool Antwerp Wet Wheels 
Nodigt je uit voor haar DiveDay 2018 

Locatie PUT VAN EKEREN 

Zaterdag 22 juni 2019 
 

 Een duikevenement voor zowel valide duikers als 
duikers met een beperking en voor alle duikverenigingen 
aangesloten bij een erkende duikfederatie. 
 

Ook de jeugdduikers met hun begeleiders zijn hier van harte 
welkom, het is de plaats bij uitstek om hun opleidingsduiken af 
te ronden voor hun eerste duikavontuur.  

 
Daarnaast is het de ideale gelegenheid om eens te duiken met 

iemand van een andere club of federatie en het biedt de 
mogelijkheid eens te duiken met een Wet Wheel-duiker met 
zijn/haar begeleider als mededuiker. 

 
Ook hun partners, familie en kinderen van de duikers is 
het zalig verpozen in dit uniek stukje prachtige natuur te 
midden in het drukke wereldhaven van Antwerpen. De 
slingerpaden rondom de vijvers vormen een prachtig 
wandel- en loopgebied waar menige inwoners van Ekeren 
al te graag gebruik van maken. 
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Dagprogramma: 30/06/2018 

09:00-10:00u Ontvangst aan de 
inschrijvingstent   
09:30u   Inschrijvingen duik 1 

(duikploegenlijsten)   
10:00u  Veiligheidsbriefing voor alle 

duikleiders  
10:30u  Duik 1 
13:30u   Inschrijvingen duik 2 

(duikploegenlijsten)   
14:00u  Veiligheidsbriefing voor alle 
 duikleiders  
14:30u   Duik 2   
16:30u  Laatste duikers uit het water 
16:30u-18:30u Gezellig samenzijn aan de  

ANWW-feesttent  
Gedurende deze dag staat onze eigen 
ANWW- cateringstent klaar voor het 
verzorgen van hamburgers & hot dogs alsook 
een ruim assortiment aan dranken aan 
democratische prijzen... 
 
 
 
 
 

 
Toegangsvoorwaarden: 

Kostprijs:  vergunningshouders AVOS 
gratis 
Dagpas, via online formulier op de AVOS- 
website te verkrijgen. (kostprijs: 
€3/duiker). 
Dagpassen kunnen ook aangevraagd per mail 
gericht aan: vergunningen@avos.be bij 
voorkeur 2 weken vóór de datum van de 
duikactiviteit. 
De aanvraag dient duidelijk te vermelden 
naam, voornaam en adres van de 
bestemmeling. De pas(sen) word(t/en) 
opgestuurd per gewone post naar het 
vermelde adres zodra het te betalen 
bedrag geboekt is op de AVOS-rekening:  
(IBAN BE33 4088 0762 0146 BIC KREDBEBB). 

Duiklocatie: 
Ekersedijk, 2030 Antwerpen 
Kleedkamers: Aanwezig & toilet type DIXI 
(WW-toegangkelijk) 
Vulstation: per uitzonderlijk  aanwezig 
Ruime verharde parkeerplaats 

Organisatie: 
Duikschool Antwerp Wheels vzw 
Groenendaallaan 300 b71 2030 Antwerpen 
Ondernemingsnr 451.562.318 

 
Inschrijven:     diveday19@anww.be 


