
Club in de kijker  

Enkele jaren later wordt er in samen-
spraak met de voorzitter van Nau-
tilus overeengekomen dat Julien 

Goovaerts, die beroepsmatig met duiken 
begonnen was bij het leger, zelf een duik-
school zou oprichten in Peutie en dit met 
de hulp van een instructeur van Nautilus 
die dus eerste lid werd tot de club zelf een 
instructeur zou hebben.
En dan op 1 april 1994 en dit wat geen april 
grap, was het dus zover. ACUATICA (wat in 
het Peruaans wil zeggen “Alles wat met 
water te maken heeft”) werd geboren.
Bijna een jaar later, op 26 maart 1995 be-
haalde Jul zijn instructeurstitel en had de 
club zijn eerste eigen instructeur.
Omdat het als enige instructeur en zonder 
enig kader, nogal moeilijk is om iedereen 

de nodige theoretische en praktische ken-
nis bij te brengen alsook examens en proe-
ven af te nemen werd er meermaals be-
roep gedaan op de welwillende steun van 
LIMOS-instructeurs.
Vijf jaar later - op 29 maart 1998 - kreeg 
Jul de hulp van de eerste instructeur (en 
mede oprichtster van de club), die uit eigen 
rangen gevormd was. Dat voordeel duurde 

echter niet lang, want die instructeur zegde 
de club vaarwel in 1999 en Jul stond er op-
nieuw alleen voor.
Niet getreurd, blijven volhouden of zo-
als ze zeggen “De aanhouder wint”. En ja, 
drie jaar later werd er - op 17 maart 2003 
- terug een uit eigen rangen gevormde in-
structeur gevierd.
In 2008 kwamen er dan nog eens enkele 
4*Duikers bij, waardoor onze club toch 
weeral wat kader rijker is.
Dat een kleine club ook groot kan zijn, 
wordt bewezen doordat de leden van Acu-
atica die er niet voor terugschrikken om 
allerhande cursussen te gaan volgen die 
de veiligheid kunnen verhogen. Zo heb-
ben wij onder onze ± 30 leden, 10 mensen 
met het brevet Hoger Redder, 12 mensen 
met het brevet Basis Bootredder, 4 men-
sen met het brevet 3*Bootredder, 7 mensen 
met het brevet AED (Automatic Extended 
Defibrillator), 7 mensen met het brevet 

BLS (Basic Life Support). Ook werden wij 
reeds gevraagd om deel te nemen aan TV-
programma’s zoals Project X van RTBF 
2 en Big Brother van VTM. Tevens vraagt 
men onze leden ook bij diverse organisaties 
zoals het Provinciaal kampioenschap red-
dend zwemmen en het beveiligen van roei-
wedstrijden en triatlons. Bij deze laatste 
enkel wat het zwemmen aangaat.
Nu 2009, zullen wij ons 15-jarig bestaan 
vieren, 15 jaren waarin al onze leden ieder 
op zijn niveau en naar eigen kunnen, heb-
ben bijgedragen dat de veiligheid altijd ge-
respecteerd werd en wordt, zodat we onder 
het motto ‘veiligheid eerst’ nog vele jaren 
veilig duikplezier kunnen beleven.
Met dank aan het bestuur, onze le-
den, de sympathisanten en alle 
LIMOS-instructeurs die steeds klaar ston-
den met een helpende hand. �
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Acuatica viert 15-jarig 
bestaan
1992 - Een 3*Duiker, lid van 
Nautilus Hasselt, begint met 
enkele collega’s te duiken in het 
zwembad van Peutie. Omdat 
deze mensen een brevet zouden 
kunnen halen worden zij alle-
maal lid van Nautilus, waar zij 
dus ook hun examens en proe-
ven gaan afleggen.

Onze clubleden tijdens de cursus bootredder.

Julien Goovaerts van duikschool Acuatica.

Project X van RTBF 2.

Clubvakantie in L’Estartit (Spanje).
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