
In de jaren '50 begon de duik-

sport zich stilaan te ontwikke-

len. De vakanties van Club Mé-

diterranée speelden daarbij een 

grote rol. De klanten konden 

immers duiken met de Cous-

teau-Gagnan-ademautomaat in 

de heldere Middellandse Zee en 

velen werden daardoor gedre-

ven sportduikers. Terug in België 

probeerden ze die nieuwe hobby 

verder te zetten, maar duikma-

teriaal was niet zomaar beschik-

baar; duikshops bestonden im-

mers niet. Materiaal moest dus 

uit het buitenland komen en was 

dus zeer duur. Dan maar 'Do-It-

Yourself' ...

Robert Knauer was zo'n pionier. Hij 
was afkomstig van Brussel, dat 
hoorde je duidelijk aan zijn sappig 

accent, maar hij woonde in Antwerpen. 
Robert had een Healtways-ademauto-
maat op de kop getikt. Robert dook na-

tuurlijk het liefst samen met zijn echt-
genote Jeanine Spinoy, maar een tweede 
automaat kopen was te duur. Hij was een 
handige kerel, dus maakte hij een ge-
trouwe kopie. Tot zelfs het membraan toe 
sneed hij zelf uit een binnenband. Enkel de 
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75 jaar sportduiken 
Pionier – 'Do-It-Yourself'

Robert Knauer overhandigt de stamboom van de duiksport 
in Antwerpen aan Amphora ter gelegenheid van de opening 
van het clubhuis in 1975.
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Dany Darmont en Kitty Van Duysen maakten 
een perfecte duik met dit 'Do-It-Yourself' 
materiaal uit de jaren '50.
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Robert Knauer maakte een 
getrouwe kopie van de 
Healthways-ademautomaat.

Tot zelfs het membraan toe sneed 
Robert zelf uit een binnenband. 
Enkel de 'bec de canard' was van de 
Mistral afkomstig.

scuba
Onder licentie fabriceerde de Amerikaanse firma Healthways de 
Cousteau-Gagnan-ademautomaat. Zij waren de eersten die het 
letterwoord 'scuba' introduceerden, hoewel de volledige naam 
'self contained underwater breathing apparatus' nog op de ont-
spanner stond. Healthways ging in 1963 over in Scubapro.

Een echte Healthways-ademautomaat.
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'bec de canard' (eendenbek) was van de 
Mistral afkomstig.

Ook zijn reddingvest was van eigen make-
lij. Zelfs duikpakken kleefde hij zelf aan-
een, maar die zijn spijtig genoeg verloren 
gegaan. Omdat er geen vulstations waren, 
vulde hij zijn duikflessen met een ganse 
batterij luchtflessen van Air Liquide. Maxi-
maal 120 bar werd behaald. Een colle-
ga-duiker, Jacques Darmont, had een eigen 
oplossing om de te lage druk te verhelpen; 
hij bevestigde drie flessen aan elkaar om 
zo meer volume te hebben, een zogenaam-
de 'tri'. Een van de flessen kwam uit een 
Duitse U-Boot.
Maar al die onderwaterpracht moest toch 
ook aan de leken bekend gemaakt worden. 
Om die reden kwam fotografie in beeld. 
Geen probleem voor Robert: hij bouwde 
een snelkookpan om tot een waterdicht 
camerahuis!

Het is duidelijk dat Robert Knauer bezeten 
was door de duiksport en dat hij die ook 
populair wilde maken. In 1959 stichtte hij 
daarom de club 'Centrum ter Verspreiding 
van de Duiksport' (CVD) die zijn trainingen 
had in het nu verdwenen Astridbad.

Na het overlijden van Robert schonk zijn 
zoon het volledige arsenaal aan duik-
materiaal aan Jacques en Paul Darmont 
(nvdr: respectievelijk de vader en nonkel 
van Dany Darmont). Zij beseften zeer goed 
welke historische waarde dat zelfgemaakt 
duikmateriaal had en hebben het zorgvul-
dig bewaard. 
En nu is dit alles in bezit van de volgende 
generatie, namelijk 3*I Dany Darmont, die 
het evenzeer zorgvuldig koestert. De foto's 
zijn dan ook allemaal ten huize Dany ge-
nomen.

Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan 
van CVD in 1999 hebben Dany en Kitty 
nog een fijne duik gemaakt met deze pi-
oniersapparatuur in de vijver van Muis-
broek.

Wellicht zijn er nog duikers die zo'n reli-
kwieën ergens in een kelder of garage lig-
gen hebben ? Een verdiend saluut aan deze 
pioniers. 

WIM VAN DOESELAER

Dany Darmont toont een zogenoemde 'tri' 
om meer luchtvoorraad te hebben.
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Redddingsvest.
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Een camera werd ingebouwd in 
een snelkookpan.
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Wijlen Paul Darmont, de nonkel van 
Dany, heeft ook nog gedoken met 

een Healthways-ademautomaat. Kitty Van Duysen en Danny Darmont.
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Fotowedstrijd ‘vervuiling in onze wateren’  
Thalassa Diving Gent organiseert een fotowedstrijd voor alle 
OVOS-duikclubs. Het thema is actueel en uitdagend: ‘vervuiling in onze 
wateren’. Elke club kan maximaal drie foto’s insturen, een per categorie. 
De drie categorieën zijn:

1) vervuiling in onze wateren: zoet water 
2) vervuiling in onze wateren: zout water 
3) vervuiling in wateren wereldwijd

De wedstrijd loopt van 1 maart t.e.m. 15 oktober 2019. Enkel foto’s die je 
binnen deze periode neemt, komen in aanmer king. Behalve het thema, 
de locaties en de periode, zijn er geen thematische beperkingen. Laat je 
creativiteit vrij en verras de duikwereld met jouw foto’s!

De prijsuitreiking van de fotowedstrijd gebeurt op het Foto- en 
Filmevent van Thalassa Diving Gent zaterdag 23 november 2019 
om 18.00 uur in KASK-cinema (Gent). Alle inzendingen zijn te 
bewonderen van 14.30 tot 23 uur. 

Voor en na de prijsuitreiking kan je een film meepikken in het 
thema van de fotowedstrijd: ‘A Plastic Ocean’ uit 2016, een docu-
mentaire over impact van vervuiling in de oceanen (16 uur) en 
‘L’odyssee’ uit 2016, een dramafilm over het leven van Cousteau 
met o.a. Audrey Tautou (20 uur). Tickets voor de films kan je be-
stellen via fotoenfilmevent@thalassa-diving.be

Deelname aan de wedstrijd kost 30 euro.  
Raadpleeg het volledige wedstrijdreglement op www.thalassa-diving.be
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