
We schrijven 1966: om niet in het figuurlijke zwarte gat te vallen, besloten 

vijf militairen tijdens de verplichte sportnamiddag en na het beëindigen van 

een redderscursus, die gegeven werd in het zwembad van Fort 2 te Wommel-

gem, over te schakelen naar een andere watersport, namelijk: DUIKEN. 

Enthousiast werd door deze 
vijf militairen overeengeko-
men om een echte duikclub te 

stichten die de naam AQUANAU-
TEN zou krijgen. Aangezien het 
ledenaantal druppelsgewijs toe-
nam, werd er al spoedig uitgeke-
ken naar een groter en vooral die-
per zwembad. Het bleef niet enkel 
bij militairen; enthousiastelingen 
uit alle lagen van de bevolking 
sloten eveneens aan. Na enkele 
maanden kregen ze de kans om te 
oefenen in het – ondertussen ter 
ziele gegane – Astridbad waar er 
elke dinsdagavond één baan ge-
durende één uur ter beschikking 

Club in de kijker

Een groepsfoto genomen tijdens de  
laatste training op 22 december 2015.

Veel werk vooraleer  
ons clublokaal gebruikt kon worden.

Het eerste bestuur van de Aquanauten. Bovenste rij vlnr: Pol Wildemeersch, Roland 
De Smet, Fons Verberckt. Onderste rij vlnr: Fernand Roelands, Jacques Limpens.
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50  jaar  
Aquanauten 
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te barbecueën, te fuiven, … kortom om er 
een leuke boel van te maken.

cafetaria

Na enkele jaren viel de cafetaria zonder uit-
bater: de huurovereenkomst werd niet ver-
lengd en er bood zich geen opvolger aan. 
Tot grote verwondering van de Aquanau-
ten kon het toenmalige gemeentebestuur 
er toe aangezet worden om de ongebruikte 
cafetaria ter beschikking te stellen van de 
club. Van een meevaller gesproken. Het 
interieur werd volledig opgesmukt en aan-
gepast naar de Aquanautennormen. Geen 
problemen meer voor feestjes, vergade-
ringen, enz. Baas in eigen huis. Doch ook 
hier duurde het mooie liedje niet eeuwig. 
Rond 1988 werd door het gemeentebestuur 
beslist om onze lokalen – cafetaria en les-
lokaal – aan te slaan voor eigen gebruik, 
met name voor het zwembadbeheer en de 
administratieve dienst. 

eigen clublokaal

Het werd nu wel dringend tijd om uit te 
kijken naar een eigen stek. Deze werd dan 
toch gevonden in de buurgemeente Bors-
beek: enkele vervallen lokalen in Fort 3, 
die toen werden gebruikt door een oud-ij-
zeropkoper – dus over de toestand van het 
hele zootje hoef ik zeker geen tekening te 
maken... Maar niet getreurd! Met man en 
macht begon men gedurende weken afval 
op te ruimen, muren te zandstralen, ste-
nen te kuisen, afvoerkanalen te graven, 
elektriciteit te installeren,... Kortom, een 
enorm werk. Het afwerken van deze gan-
gen tot een volwaardig clublokaal sleepte 

1974: Onze materiaalverantwoordelijke wijlen Richard De Cock en huidig 
voorzitter Walter Vingerhoets bij de materiaalwagen aan de 'Put van 
Wommelgem'.Het zwembad van Fort 2 te Wommelgem.

wat aan, maar in het voorjaar van 1990 kon 
het lokaal officieel geopend worden. Het 
resultaat is het prachtige clubhuis dat we 
nu kennen.

sluiting zwembad

De laatste dobber die de Aquanauten te 
verwerken kregen, was het bericht van 
Mortsel dat het zwembad 'den Bessem' 
zou afgebroken worden en er een volledig 
nieuw complex zou opgetrokken worden. 22 
december 2015, de laatste training in 'den 
Bessem'... Nog een groepsfoto genomen 
voor het 50-jarig bestaan en om 22.30 uur 
sloten ze voor de laatste keer het zwembad 
af. Daar de zwembaden in het Antwerpse 
vrij vol zitten, verkasten de Aquanauten 
voor enkele jaren naar het zwembad van 
Duffel. De afstand en trainingsuren aldaar 
zullen wel een zware impact hebben op het 
sociale leven in de club. Toch blijven het 
bestuur, de monitors en de lesgevers er-
voor gaan om de trainingen en duikcursus-
sen op een zo aangepast mogelijke manier 
te laten doorgaan, teneinde ook de vol-
gende jaren de nodige duikbrevetten aan 
de leden te kunnen uitreiken. Dankzij het 
soliede kader dat er nu is, gaande van 3*In-
structeurs tot Assistent-Instructeurs, zal 
dit zeker geen probleem zijn. De Aquanau-
ten zien de toekomst met gerust gemoed 
tegemoet. 

Walter gOOssens, 

Vice-VOOrZitter

werd gesteld. Het ledenaantal schommel-
de een paar jaar rond de 35 omdat dat ene 
baantje in het Astridbad verdere uitbrei-
ding onmogelijk maakte.

groeiend ledenaantal

Midden het jaar 1970 opende in Mortsel 
een gemeentelijk zwembad. De Aquanau-
ten lieten deze kans niet liggen en slaag-
den erin wekelijks gedurende één uur het 
volledige zwembad te huren met inbegrip 
van een bergplaats voor het materiaal, een 
leslokaal en niet te vergeten, een cafeta-
ria! Zeer belangrijk na een zware training! 
Dankzij deze meevallers groeide het le-
denaantal spectaculair. De honderd leden 
werden weldra bereikt. 

duikuitstappen

Begin de jaren '70 hadden ze, door alle 
mogelijke ingrepen, al de beschikking over 
een aftands VW-busje met daarin een ech-
te compressor; de serieuze duikuitstappen 
konden beginnen. Voor de eerste buiten-
duiken verplaatsten ze zich naar de 'Put 
van Wommelgem'. Verdere verplaatsingen 
gingen naar het domein Zilvermeer in Mol 
en zo werd de blik stilaan op de Ooster-
schelde gericht. Maar zoals het betaamt 
voor een echte duikclub moest er ook jaar-
lijks een Sinksenkamp ingericht worden. 
Enkele jaren lang ging dit door aan het 
Zilvermeer te Mol, maar om het wat span-
nender te maken werd er uitgeweken naar 
Scharendijke aan het Grevelingenmeer, 
waar sindsdien jaarlijks de Aquanauten 
neerstrijken met tenten, caravans en mobi-
lehomes om er vooral te duiken, maar ook 
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