
Alles liep op wieltjes … 
 
Na weken van koude en regen, waren op 1 september de weergoden ons gunstig gezind!  
Een stralende zon begroette ’s morgens de uit alle streken van het land (en ook 
Nederland) komende Wet Wheelers. Het was voor de 1ste maal dat de Commissie 
Duikers met een Handicap in samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap en Bloso de 
“Wet Wheels Duikdag” organiseerde. Het was de bedoeling om zoveel mogelijk duikers 
met een handicap, hun duikbuddy’s, hun begeleiders en sympathisanten samen te 
brengen aan het Zilvermeer te Mol om er een spetterende duikdag van te maken.  
Er stonden 2 duiken op het programma met aansluitend een receptie en een 
reuzenbarbecue. 
  
De Duikdag samengevat in enkele cijfers…  
Er werden 40 T-shirts gedrukt en naast de Commissieleden stonden een 10-tal 
medewerkers van Duikschool Mistral ons bij voor de praktische organisatie.  
4 Partytenten, 27 extra tafels, 200 stoelen en 8 nadarafsluitingen werden aangesleept. 
We mochten 57 deelnemers uit Nederland verwelkomen die samen met de 300 
Belgische deelnemers zorgden voor een gezellige bende. Bij het onthaal werden 125 
tassen koffie, 35 tassen thee en 16 cakes naar binnen gewerkt. Er werden door 57 
duikers met een handicap een 97-tal duiken gedaan. Er waren 2 bootredders aanwezig 
met 1 stand-by zodiac.  Hachiko was aanwezig met 3 “hulphonden” en er werd een 
demonstratie ten beste gegeven van “redden van drenkelingen” door 2 Leonbergers. 
Er werden 30 persmappen gemaakt,  2 duikmagazines waren aanwezig en er waren een 
20-tal genodigden waaronder o.a.: de burgemeester van Mol, de directeur van het 
Zilvermeer, de voorzitter van Nelos, de voorzitter van het Duikonderricht van Nelos en 
de ondervoorzitter van het VVW. 
Gedurende de hele dag werden een 70-tal koffiekoeken, 60 pistolets en 60 croissants 
verzet. Tijdens de receptie schonken we 35 flessen schuimwijn en 40 liter fruitsap. De 
350 kleine hapjes werden geleverd door de traiteur van dienst. Deze bakte ‘s avonds 
voor 228 eters 681 stukken vlees. 450 plastic borden en evenveel servetten belandden 
na dit “eetfestijn” in de 32 vuilzakken. Er werden 2 luxeverblijven in “Villa Vice” voor 2 
personen weggeschonken en er waren 3 geschenken voor de begeleiders voorzien. Naast 
de 300 gratis sportdranken werden er nog 323 gratis drankbonnetjes uitgedeeld. Om 
23.00 uur gingen de laatsten huiswaarts. 43 Personen bleven overnachten… 
 
Na 100-den mails, 10-tallen telefoontjes en al deze cijfers is uiteindelijk maar 1 ding 
belangrijk:  

Iedereen had fun ! De sfeer was schitterend ! Nieuwe vriendschapsbanden werden 
gesmeed ! Dit is voor herhaling vatbaar ! 

 
En ja … dankzij de hulp van iedereen “liep alles op wieltjes”… 
 

Ann Tielen, voorzitter NELOS Commissie Duikers met een Handicap 


