
In de Nekker (Mechelen) op zaterdag 14/09/2019 

Georganiseerd door duikclub Neptunus vzw 
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Overzicht 
 Studio Brussel ‘De warmste week’ 

 Wie zijn wij ‘Duikclub Neptunus’ 

 De goede doelen 

 Evenement 

 Duikparcours 

 Aanbod en activiteiten 
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Studio Brussel 
 Solidariteitsactie ‘Music for Life’ wordt jaarlijks 

georganiseerd door Studio Brussel in samenwerking 
met de Koning Boudewijnstichting 

 Overal in Vlaanderen worden acties opgezet ten 
voordele van goede doelen  

 De Warmste week is het slot van deze grootse actie, 
gehouden net voor Kerstmis, waarbij één week lang 
non-stop alle acties aan bod komen op radio en TV 

 VRT steunt De Warmste Week 
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Wie zijn wij ‘Duikclub Neptunus’ 
 Eén van de grootste duikscholen in Vlaanderen 

 Opgericht als sportclub in 1963 en gevestigd in 
Mechelen 

 Lid van duikfederatie NELOS (Nederlandstalige Liga 
voor Onderwateronderzoek en Sport) 

 Iedereen is er welkom 

 Tal van activiteiten worden georganiseerd, ook voor 
niet-duikende familie en vrienden 
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Goed doel: Dolfijntje Willebroek 
 Dolfijntje Willebroek (www.dolfijntjewillebroek.be) 

 Werking en onderhoud van het zwembad dat volledig 
aangepast is aan de noden van een specifieke therapie 
voor kinderen en volwassenen met een beperking 
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Goed doel: Karibu Loita Hills  
 Karibu Loita Hills  (www.ilkujuka.be) 

 Opbrengst gaat naar de uitbreiding van een school in 
Kenya, voor de Masai bevolking 
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http://www.ilkujuka.be/


Evenement 
 Evenement vindt plaats in het provinciaal domein  

De Nekker (Mechelen) op 14/09/2019, toegang vanaf 7h30 

 Gratis inkom tot terrein (exclusief indoor activiteiten) 

 Parking voorzien voor de duikers dicht bij de duikplaats 

 4 duikparcours zijn te verkennen de hele dag door, 
de eerste duik start om 9h, laatste duik start om 17h 

 Eigen veiligheidsteam ter plaatse met boten 

 Voorinschrijving voor duikers is vereist.  
Inschijven kan vanaf nu: 15 € per persoon/duik 

 Ook niet-duikers zijn van harte welkom 

 De opbrengst gaat integraal naar de 2 goede doelen 
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470 m 

The Playa 

The Mystery Zone 

The Forest 

The Classic 

Src: Google maps 
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4 duikparcours in De Nekker 

Parcours: start duik om  9h00 10h00 11h00 12h00 13h00 14h00 15h00 16h00 17h00 
1) The Classic                   
2) The Playa                   
3) The Mystery Zone                   
4) The Forest                   

Groene vakjes = 
slots gereserveerd voor Wet Wheelers 

Vertrek/départ: 

 

Aankomst/arrivée: 
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Duikparcours ‘The Classics’ 
 Parcours en slot gereserveerd voor Wet Wheelers:  

 The Classic: start vanaf 11h en eind om 13h 

 Parking wordt gereserveerd op 50-tal meter van duikplaats 

 Fauna: meerval, snoek, graskarper, baars, rivierkreeftjes ... 

 Objecten gelegen in het parcours,  
de meesten zijn verbonden met een touw:  
 4 boten, de grootste boot is 15 m lang 

 lijnbus 

 vrachtwagencabine 

 2 wagens 

 open piramide 

 allerlei objecten (spiegels, amfoor, verkeersborden, buis, kabouters ...) 
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Duikparcours ‘The Classics’ 
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Slipway: 
vertrek en  
aankomst voor 
Wet Wheelers 

Parking 
Boothuis met vestiaires,  
toiletten en douches 

Food & drinks 

Max 12m diep 
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4 1) Buis 
2) Cabine 
3) Piramide 
4) Platform 
5) Satellietschotel 
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Aanbod 
 Talrijke randanimatie voor kinderen: springkasteel, 

goochelaar, brandweerwagen, volksspelen ... 

 Drank en eetgelegenheden gans de dag, en ontbijt voor 
de vroege duiker 

 Tombola 

 Verscheidene sponsors van duikmateriaal zullen aanwezig 
zijn met demostanden 

 Vestiaires met douches 

 Grote tent (in geval het weer tegenvalt) 

 Muzikaal avondprogramma vanaf 18h 
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Publiciteit en marketing 
Vanaf nu 

 Inschrijven kan via de Neptunus duikclub website 
http://www.duikclubneptunus.be/dwd.html 

Vanaf april 2019 

 Verdeling van drukwerk, flyers en affiches  

 Communicatie naar duikfederaties en –verenigingen 

 Publicaties in Hippocampus 

 Adverteren in duikmagazines en lokale pers 

 Facebook pagina (van Neptunus en van Mechelen) 

 Updates via website van duikclub Neptunus 
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http://www.duikclubneptunus.be/dwd.html
http://www.duikclubneptunus.be/dwd.html
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De warmste duik 2019  
wordt een uniek duikevenement 


