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Zo stoer als hij eruitziet, zo makkelijk is hij in gebruik.
Je bent liever met je duik bezig en met alles wat er te zien is onder water, dan dat je je druk wilt maken
om alle instellingen van je onderwatercamera. Maar het zou wel heel erg gaaf zijn als je tijdens het
duiken mooie foto- en filmopnamen kunt maken als herinnering of om te delen met je vrienden en
familie thuis. Dan is deze SeaLife Micro 3.0 camera voor jou de juiste keuze!
De camera is volledig geseald, hij kan niet open en hoeft zelfs niet open! De kans op waterschade is
hierdoor uitgesloten en dat scheelt een hoop zorgen. Selecteer één van de voorgeprogrammeerde duik/
onderwaterinstellingen en creëer zo de mooiste foto- of filmopnamen. Zo simpel kan het zijn!
De Micro 3.0 is gemaakt voor onder water en dat merk je aan alles; of dat nu de 3 uur batterijduur, de
grote display, de stevige grip, de pianotoetsen, groothoek, optionele macrolenzen, de waterdichtheid
tot 60 meter, het bedieningsgemak, de compacte vorm of de degelijkheid is, de keuze is aan jou!

Voor meer informatie:
Sealife Benelux BV
Tel. +31 (0)10 59 103 88
www.sealife-cameras.eu
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Ik hou van Holland
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Duiken in Nederland is gaaf én verslavend! Echt waar! Ik was vroeger
altijd een vakantieduiker. Water kouder dan 23 graden en weinig
zicht? Mij niet gezien! Maar door de verhalen die ik voor ons magazine
moest redigeren, begon ik me steeds meer te verbazen wat er allemaal
in onze eigen wateren te vinden is. Wrakken, meterslange snoeken,
superleuk macroleven, gave duikobjecten en zo kan ik nog wel even
doorgaan. En dat allemaal zo dicht bij huis!
Door de coronacrisis konden we niet meer op reis en ik wilde zó graag
weer onder water, dat ik toch maar de stap maakte om weer te gaan
duiken in eigen land. Ik lag af en toe wel eens in de plas om de hoek,
maar die keren waren op twee handen te tellen... Ik weet het, het is
beschamend als hoofdredacteur van DUIKEN. Maar nu is een hele
nieuwe wereld voor me opengegaan en lig ik bijna wekelijks in het
water. Ik ben dan ook heel trots op deze speciale digitale uitgave over
duiken in Nederland. Alles wat je moet weten over duiken in eigen
land, vind je hier: onze favoriete duikcentra, de mooiste duikstekken,
welk materiaal heb je nodig en hoe je de mooiste foto’s maakt. Ik wens
je heel veel leesplezier en hoop dat je net zo enthousiast wordt als ik!
Tot aan de waterkant!
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NATUUR
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SPECIAL NEDERLAND

Nederland

OOST WEST, THUIS BEST
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Van Drenthe tot Limburg, van de Zeeuwse dijken tot
wrakduiken op de Noordzee. Van duiken om de hoek
kunnen we erg blij worden! In deze special nemen we je
mee naar de mooiste Hollandse duikstekken, bij welke
duikcentra je terechtkunt, wat voor materiaal je nodig
hebt en nog heel veel meer!
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Typisch om de hoek, een
boerensloot in het Groene Hart
van Nederland met prachtig
bloeiend waterviolier.
DUIKEN.NL
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DRENTHE

RUINERWOLD
MEPPEL

Als je goed zoekt, vind je in maart
parende padden.

De overhangende takken zorgen
voor een mythisch schouwspel.
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Altijd leuk om tussen
kwalletjes te duiken.

«De snoek zwom wel 10 minuten met ons mee»
Grotduiken, diepe wrakken... Voor Brenda de Vries kan het niet
extreem genoeg zijn. Toch duikt ze ook graag op minder spannende
plekken, maar die wel extreem leuk zijn - in eigen land!
RUINERWOLD

Meerdere keren per week duik ik in
Nederland, het hele jaar rond. Naast het
Veenmeer kom ik graag in Ruinerwold. De
reden hiervan is dat je rond de 13 meter
diepte mooie leemwanden hebt, maar het
allermooiste is eigenlijk het hele ondiepe
stuk onder de bomen (0 – 3 m). Daar kan op
een zonnige dag het zonlicht heel mooi in
het water vallen, er zitten vele scholen vis,
en tussen de takken van de bomen vind
je geregeld een snoek. Een keer heb ik een
paling gespot, en bijna elke duik kom je
baars, voorn, kreeftjes en mosseltjes tegen.
Als je goed kijkt, zie je soms ook slakjes
en rode watermijten. De twee wrakjes en
wat buizen zijn wel leuk, maar de natuur
is nog het allermooist. Het is dan ook een
echte natuurplas. Het hele jaar door kun
je prima duiken, maar de zomer is het
leukste. Dan zit er veel vis en met name
de vele snoeken kun je dan mooi onder
de bomen vinden, al zitten ze soms goed
verstopt. De overhangende takken zorgen
dan voor een mythisch schouwspel. Een
nachtduik is ook leuk, want dan zie je soms
jagende snoeken. We hebben wel eens
gehad dat een snoek de duiklamp gebruikte
om te jagen. De snoek bleef de hele tijd in
de schaduw van ons zwemmen, om dan
ineens tevoorschijn te komen als je met
je duiklamp op een voorntje of baarsje
scheen. Mislukte de jacht, dan verdween
de snoek weer in de schaduw, maar bleef
wel meezwemmen totdat het raak was. Dan
ging meneer of mevrouw snoek lekker het
maaltje verorberen. Ik denk dat de snoek wel

10 minuten met ons meezwom! Hij of zij was
ons vast dankbaar en wij de snoek ook, want
het geeft een extra dimensie aan een duik.
In maart vind je nog weinig leven in deze
plas, maar dan zijn er, als je goed zoekt, wel
parende padden. Dit is altijd leuk om te zien,
want je ziet dan dat het mannetje af en toe
het ooglid laat zakken, maar wel
Naam: Brenda de Vries
het vrouwtje stevig vasthoudt. De
Duikt sinds: 2010
paring kost veel energie. Ze gaan
Brevettering: IANTDinstructeur technical cave,
vaak zo op in hun paringsritueel
trimix, ccr, sidemount
dat je uitgebreid kunt kijken.
Naam duikstek:
Bang voor duikers zijn ze niet,
Ruinerwold/Engelgaarde
ze gaan onverstoord door. Als je
geluk hebt, zie je ook het paringsritueel van
een chipszakje of blikje opruimt, dan
kreeftjes in deze periode. In de winter is het
blijft de plas onder water ook mooi. De
leven helaas vrijwel verdwenen, maar is het
mooiste duik? Ga te water bij de instap bij
zicht wel goed. Als het water in de zomer
de grote parkeerplaats - door veel mensen
boven de 22 graden komt, dan vind je hier
parkeerplaats 1 genoemd (er zit ook nog een
de vrij zeldzame zoetwaterkwal. Altijd leuk
klein parkeerplaatsje direct aan het begin).
om tussen kwalletjes te duiken.
Dan gewoon uitzwemmen en als je de
leemwand tegenkomt, naar rechts. Als je na
GEDEELDE PLAS
een minuut of 25 koud wordt, ga je ondieper
De helft van de plas is gereserveerd voor
zwemmen en uiteindelijk is op 1 tot 2 meter
vissers. Maar liefst 120 karpers zijn door
diepte de andere instap. Dan omdraaien
hen uitgezet, maar ik heb ze nog nooit
en lekker tussen en onder de bomen terug
gespot. Zorg dus dat je in het duikgebied
naar de instap. 0 tot 3 meter snorkeldiepte
blijft. De NNDF heeft de duikrechten
aanhouden en goed om je heen kijken. Een
gepacht en daarom moet je een vergunning
simpel rondje, maar zo ontzettend veel te
regelen indien je niet al lid bent van een
zien! Ook ’s nachts is dit rondje interessant.
duikvereniging die al lid is van de NNDF.
Tussen de bomen vind je in de winter kreeft,
In de zomer komen veel recreanten naar
in de zomer vis. Het is altijd een leuke duik
de plas. Hierdoor wordt er helaas ook afval
op deze manier.
in het water gegooid. Als iedere duiker

Maximale diepte: 15-16 meter
Faciliteiten: geen
Vergunning: www.nndf.nl
Instap: twee, 1 bij de grote
parkeerplaats en 1 helemaal achteraan.
Niveau: eenvoudig
Kosten: € 10 p.p. via het duikcentrum
Parkeren: 50 meter van het water
Adres: Weg naar de Bloemen, Meppel

FOTO‘S: BRENDA DE VRIES

INFO

Tussen de takken van de bomen
zwemt geregeld een snoek.
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DRENTHE

’T VEENMEER
TYNAARLO

«Iedere keer denk je dat je de mooiste
foto hebt gemaakt - maar de volgende
duik overtreft dit weer.»

Warme oorden vindt Koos Bakker leuk, maar het koude water
in Nederland heeft zijn hart gestolen. Wekelijks is hij te vinden in
’t Veenmeer in Tynaarlo dat bij hem om de hoek ligt. Zijn liefde voor
de Nederlandse onderwaterwereld is haast tastbaar in zijn foto’s.

’T VEENMEER
Als geboren en getogen Groninger is
het 15 minuten rijden naar de mooiste
zoetwaterplas van Noord-Nederland, ’t
Veenmeer in Tynaarlo. Doordat het meer
door bronwater wordt gevoed, is het zicht
vaak erg goed en het bulkt letterlijk van het
onderwaterleven. Denk aan snoek, karper,
voorn, alver, baars, zeelt, paling, Turkse
rivierkreeft, steur en zwanenmossels.
Iedere keer dat je het water betreedt is het
een verrassing wat je tegenkomt. Het is
ook een gezonde plas en de vissen zien er
supergoed uit. Zowel de duiken overdag
als de nachtduiken zijn prachtig en als
de zon schijnt, klieven de zonnestralen
metersdiep door het water en spiegelen
speels op de huid van de vele vissen. Op de
bodem zijn verschillende kleine wrakjes
en objecten geplaatst. Het oudste wrakje

is een ijzeren bootje ‘Het Juweeltje’ en
voor opleidingen zijn diverse platforms
aanwezig. De beste periode om te duiken?
Alle seizoenen zijn prachtig. In het voorjaar
wordt langzamerhand het
Naam: Koos Bakker
water weer iets warmer en
Duikt sinds: 1998
komt in de bovenste laag
Brevettering:
meer zuurstof voor de vissen. Divemaster
Naam duikstek:
Deze trekken dan ook naar
’t Veenmeer
het bovenste gedeelte en
langs de rietkragen gaan ze
naarstig op zoek naar een partner. Dan is het
water in de zomer heerlijk warm geworden
en zie je overal vis. Soms zelfs wolken
zoetwatervisjes die aan de kant vliegensvlug
heen en weer zwemmen.
ACTIEF JAGEN
De grotere (roof)vissen jagen actief op deze
kleinere prooien. In het najaar is het water
nog steeds warm, maar koelt het al een

Maximale diepte: 17 meter.
Faciliteiten: vulstation, toilet- en
douchegelegenheid, restaurant.
Instap: meerdere; allemaal gemakkelijk
bereikbaar en geschikt voor
mindervaliden.
Niveau: eenvoudig.
Kosten: € 3,50.
Parkeren: Je kunt met de auto
tot aan het water komen, genoeg
parkeergelegenheid.
Adres: Zuidlaarderweg 37 in Tynaarlo.
Tip: Verblijf eens op camping Veenmeer
Villapark Akenveen. De combinatie
van een gezellige familiecamping, het
fraaie villapark, de prachtige (door
bronwater gevoede) recreatie(duik)plas
en de bijzondere ligging direct aan het
Nationaal Park de Drentsche Aa, is echt
bijzonder!
10
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Een knoeperd van een spiegelkarper
komt langzaam op me af.

FOTO‘S: KOOS BAKKER

INFO

De zonnestralen klieven metersdiep
door het water en spiegelen speels
op de huid van de snoek.

beetje af. De vissen kan je nog volop
zien en ‘s avonds wordt het al vroeger
donker. Ideaal voor het nachtduiken.
Wanneer de schemering intreedt, dan
voelt de grotere baars zich vaak veiliger,
en komen ze graag profiteren van al het
voedsel dat op het ondiepe gedeelte te
vinden is.
TRAGE VISSEN
In de winter gaan de vissen zich meer
verspreiden over de gehele plas, maar
de vis die je ziet is trager door het
koude water en je kan ze gemakkelijker
benaderen. De planten sterven
langzaam om later in het voorjaar
weer volop te gaan groeien. Van de
inmiddels meer dan 1000 duiken die
ik hier gemaakt heb, heeft een duik
van vorig jaar een enorme indruk op
mij gemaakt. In het meer zwemmen

een paar joekels van spiegelkarpers.
Ik wilde graag van dichtbij een foto
maken, maar iedere keer waren ze mij
te slim af. Ik maakte daarom meerdere
duiken tussen de ondiepe begroeiing
en wachtte en wachtte…. Na meerdere
duiken van ongeveer 1,5 uur, werd mijn
wachten beloont. Een knoeperd van
een spiegelkarper kwam langzaam op
me af. Heel voorzichtig en met kleine
ademteugen bleef ik roerloos hangen.
Vooral niet bewegen. Langzaam zag
ik deze geweldig sierlijke mooie vis
dichterbij komen. Op het laatst was hij
ongeveer 15 cm van mij af en ik hield
mijn adem in en begon te fotograferen.
Mijn hartslag maakte overuren en
mijn adrenaline steeg naar ongekende
hoogte. Wat een geweldig moment! Het
is moeilijk om te vertellen wat mijn
mooiste foto is. Zodra je in het water

stapt pal naast de trap, een kreeft die
zich heeft vastgeklampt aan een stengel,
paaiende karpers of zeelt, of een vis die
als een mannequin sierlijk door het water
beweegt... Iedere keer denk je dat je de
mooiste foto hebt gemaakt en de volgende
duik overtreft dit weer. Dat komt door de
schoonheid van ’t Veenmeer.
DUIKEN.NL
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DRENTHE

ONZE FAVORIETE CENTERS
DIVEAROUND

INFO DIVEAROUND DWINGELOO
Opleidingen: PADI
Faciliteiten: verhuur duikmateriaal, drie
compressoren, inpandig zwembad,
eigen duikvijver, 80 m2 lesruimte,
chillplek en duikwinkel.
Website: www.divearound.com

«Alles draait om lesgeven: wij
zijn een echte duikschool.»

De naam divearound spreekt direct al voor zich: je
schrijft het zonder hoofdletter, om op die manier
«anders te zijn dan de rest,» aldus eigenaar Jeroen
Langenkamp. Maar dat is niet het enige waarom dit
5* PADI Dive Resort in Drenthe anders is dan anders.

divearound
Je hebt een moeilijke tijd gehad voordat je
divearound opende. Na jarenlang met de
marine en als duikinstructeur over de wereld
te hebben gezworven, werd ik ernstig ziek
en moest ik terug naar Nederland. Na dik
twee jaar aan operaties en revalideren, vond
ik het zelf tijd om weer wat op te pakken in
plaats van achter de geraniums te gaan zitten.
Duiken en duikles geven was ik goed in, vond
ik leuk en ik had het idee dat het anders kon.
Geef je zelf veel les? Ja! 5* PADI Dive Resort
divearound zegt het al. Wij zijn een resort
en daar draait alles om lesgeven, wij zijn een
echte duikschool. De meeste grote spelers in
Nederland hebben een duikwinkel waarbij
de eigenaar dus vaak in de winkel staat en het
lesgeven overlaat aan freelance instructeurs.
Ik heb een duikschool omdat ik duiken
en duikles geven leuk vind. Als ik spullen
verkopen leuk had gevonden, had ik wel iets
gezocht waar je geld mee kan verdienen,
bijvoorbeeld een fietsenzaak, dierenwinkel,
elektronica of wc-papier.
Je bent behoorlijk fanatiek dus! En dat
werd vanuit PADI beloond. Vanuit PADI zijn
12
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er Awards te verdienen wat aangeeft hoeveel
mensen je in een jaar opleidt. In 2017 kreeg ik
de Elite 100 Award, toch wel bijzonder, want
ik ken er niet veel in Nederland die dat halen.
Dit is meestal in het buitenland waar dag in
dag uit veel wordt lesgegeven. In 2018 ontving
ik de PADI Elite 200 Award.
Wat maakt lesgeven voor jou zo leuk?
Het is leuk om mensen een niveau hoger te
laten komen en daar dan enthousiast over
te zien worden. Dat geldt voor alle lessen die
we geven. Of je nou voor het eerst het water
ingaat en een kwartier loopt te proesten,
maar daarna superlekker door het water
zweeft. Of instructeurs van buitenaf die in
een versnelling hoger gaan lesgeven… het
blijft nog steeds gaaf om te doen na 20 jaar.
Waar maken jullie de zwembadduiken?
Onze meest gebruikte zwembaden zijn
de buitenzwembaden Vledder en Ruinen
(van 27 graden!), binnenzwembad Lhee en
Smilde. Daarnaast hebben wij onze eigen
zwemvijver naast de duikschool die wij als
de perfecte oefenlocatie zien.
En jullie ‘huisrif’? Ons huisrif ligt bij
Ruinerwold. Dit is een van de beste stekken
van Noord-Nederland met soms wel zicht

tot 10 meter! Het diepste punt van 14 meter is
soms leuk voor ervaren duikers, maar meestal
wordt er langs de rietkraag gedoken waarbij
er veel onderwaterleven te zien valt. Ook zijn
de twee wrakjes altijd leuk om te bewonderen.
Via ons diveteam mag je er duiken omdat
je een vergunning nodig hebt.
Wat maakt jullie uniek? Wij zijn groot
geworden door klein te blijven. Elke dag
beginnen met je opleiding en zo snel mogelijk
binnen alle mogelijkheden slagen. Als je je
eerste ‘PADI’ wil halen, kan dat bij ons in
één praktijkdag. Wat jou uitkomt. Wij zitten
niet onnodig lang in een klaslokaal omdat de
instructeur graag veel wil vertellen over zijn
hobby of omdat de winkeleigenaar je graag
zo vaak mogelijk in aanraking brengt met
uitrusting voor de verkoop. Wij duiken… en
omdat we dat al meer dan 20 jaar doen met een
hele mooie crew-mix van jong, oud, man en
vrouw, denken wij dat JIJ aan het juiste adres
bent om goed en leuk opgeleid te worden.
Jullie verzorgen ook IDC’s? De IDC verandert
mensenlevens… Ook al ben je misschien
al PADI divemaster, op het moment dat je
instructeur wordt en je gaat lesgeven, dan
wordt het anders. Een goede instructeur dat
ben je, dat kan je niet tussen 9 en 5 even aanof uitzetten. Je gaat nu echt van je hobby je
werk maken.
Jullie locatie is ook zeer geschikt voor IDC’s?
Zeer zeker! Omdat wij in het pand van een
Fletcher Hotel zitten, hebben we echt alles
bij de hand. Een inpandig zwembad boven
ons leslokaal en winkel. En buiten onze
eigen duikvijver waar je onbeperkt kunt
oefenen als IDC-kandidaat. Overnachten
bij Fletcher en lekker eten is natuurlijk ook
geen probleem. Onze huisplas Ruinerwold
is maar 20 minuutjes met de auto.
Hebben jullie nog leuke toekomstplannen?
Onze duikvijver wordt steeds verder
gepimpt om ook onze Auto Te Water
cursussen nog leuker te kunnen aanbieden.
Het zou superleuk en handig zijn om de
watertemperatuur tijdens de minder warme
periodes omhoog te kunnen krijgen en in
de verdere toekomst willen we nog graag
een diepere en groter vijver aanleggen om
nog meer opleidingen op eigen terrein te
kunnen verzorgen.

DEDICATED
TO
DISCOVERY
HDC EXPEDITION TECH DRY
The HDC Expedition Tech Dry is specifically designed for the adventure diver
pushing the limits of discovery. We’ve bolstered this suit with hardwearing
features like a FULL CORDURA® body and RipStop® to reinforce critical wear
areas. The slim cave cut design reduces bulk making this the right suit for tough,
technically demanding dives.

LEARN MORE AT BARESPORTS.COM/HDCEXPEDITION OR WWW.AMILCOSPORTS.NL
AVAILABLE IN 15 SIZES
COLORS: BLACK, RED

@BARESPORTS #HDCEXPEDITION

OVERIJSSEL

ONZE FAVORIETE CENTERS
DIVEWORLD

«Wij zijn bezig met verbouwplannen, als die
doorgaan, zijn we een leslokaal rijker.»
Altijd goed zicht, aangename watertemperatuur en perfect voor een dagje
uit met de club of een opleidingsduik. In de duiktoren Diveworld in
Enschede kun je het hele jaar door duiken en weet je van tevoren dat
het een geslaagde dag wordt!

DIVEWORLD
De toren is 10 meter diep en het water
rond de 21 graden. Op de bodem liggen
enkele objecten en er zijn meerdere
platforms op 1,4, 5 en 10 meter. Niek
Santman is sinds 2019 de nieuwe
eigenaar van de duiktoren en het
bevalt hem erg goed: «Ik was er voor de
overname al de nodige jaren werkzaam
als instructeur in mijn vrije tijd en wat
is er dan leuker om van je hobby jouw
beroep te maken. Het aantal duiken wat
ik tegenwoordig maak is wel een stuk
minder, maar doe dat nog steeds met
veel plezier.» Je kan met je eigen spullen
duiken in de duiktoren, maar je kunt
ook al het materiaal ter plekke huren.
Ook kun je in de shop alles kopen van
Aqua Lung en Bare. Je fles vul je met
200 of 300 bar perslucht. «Ook stellen
wij onze faciliteiten beschikbaar voor
beroepsduikopleidingen en de duikers
van de brandweer. We beschikken over
douches met kleedkamers. Momenteel
hebben we geen leslokaal, maar we
zijn bezig met verbouwplannen en als
die volgend jaar doorgaan, zijn we dan
een leslokaal rijker!» Diveworld biedt

opleidingen volgens het SSI-systeem aan.
De introductieduiken zijn het populairst
en daarna volgt de Open Water cursus.
Niek: «De specialty’s zijn we aan het
uitbreiden waar mogelijk en ook zijn er
plannen om in de toekomst onze eigen
instructeurs op te leiden.» Na de duik kun
je aan de bar gezellig nakletsen onder het
genot van een kop koffie of kies voor een
lekker snackmenu. «Bij ons is alles onder
het motto van relaxen en ontspannen
en er een rustige dag van maken. Dus

mensen hebben alle tijd en rust om
spullen op te bouwen, briefen, lunchen
en bij te kletsen met hun buddy’s na de
duik,» aldus Niek. Door de coronacrisis
zijn de voornemens om de kleedkamers
en douches te vernieuwen uitgesteld
naar volgend jaar. Maar hij heeft nog
meer toekomstplannen: «We zijn aan het
kijken om onze installaties duurzamer
te maken. Misschien komen er nog
andere objecten onder water bij, maar die
plannen zijn nog niet verder uitgewerkt.
Diveworld maakt deel uit van het Go
Planet Parc, dus je kunt na de duik ook
nog een bezoek brengen aan onder meer
de bioscoop of ga uiteten in een van de
leuke restaurants.»
INFO: DIVEWORLD
Watertemperatuur: 21 graden
Diepte: 10 meter
Faciliteiten: bar, vulstation, warme
douches, toilet, omkleedruimtes
Kosten: dagkaart met eigen uitrusting
€ 35. Kijk voor alle prijzen op de site.
Waar: Colosseum 72 in Enschede
Website: www.diveworld.nl
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WESTERVELDSE KOLK
ZWOLLE

OVERIJSSEL

INFO

De Westerveldse Kolk is een leuke
plas voor nachtduiken.

FOTO: FRANKA APPELMAN

Maximale diepte: 12 meter
Faciliteiten: geen
Instap: boothelling of vanaf de kant
Niveau duiker: eenvoudig
Parkeren: direct bij de duikstek
Adres: Holtenbroekerdijk 100, Zwolle

«Bij tien verschillende palingen
ben ik maar gestopt met tellen»

Regelmatig gaat Franka Appelman naar de
Westerveldse Kolk, omdat de plas redelijk dicht
in de buurt is en omdat er veel afwisseling is. Ook
voor nachtduiken is het een geweldige plek.

WESTERVELDSE KOLK
In Nederland kan ik genieten van zowel
zoet- als zoutwaterduikstekken. In het
zoete water is het soms een uitdaging
om leven te spotten, maar als je dan
een mooie grote snoek of een meerval
hebt kunnen bewonderen, is mijn duik
helemaal geslaagd. Regelmatig ga ik naar de
Westerveldse Kolk, omdat dit redelijk dicht
in de buurt is en omdat er veel afwisseling
is. De Kolk is een kom wat wordt gevoed
vanuit het Zwarte Water (en het Zwarte
Water staat weer in verbinding met de
IJssel). De diepte is dan ook afhankelijk
van de waterstand van de IJssel. Het is een
relatief rustige duikstek, waar niet veel
duikers komen en weinig duikopleidingen
worden gegeven. Los van een enkel wrakje
is het vooral een natuurlijke plas, waar ik
meer van houd dan kunstmatige plassen
waar veel wrakken zijn afgezonken en een
heel parcours voor duikers is uitgezet. De
duikstek ligt op een rustige plek waar alleen
dagjesmensen langskomen. Wandelaars
en fietsers langs de dijk en mensen van
de roeivereniging. Bij de stek is een
parkeerplaats waar je met meerdere auto’s
kunt staan. Er is een boothelling waar je
het water in kunt lopen (let op: kan soms
wel wat glad zijn). 15 meter verderop is

niet meer gevaren wordt en de schemering
invalt, komt opeens heel ander leven
tevoorschijn. Afgelopen voorjaar heb ik een
geweldige nachtduik gemaakt op deze plek.
In een periode van uitzonderlijk goed zicht
op deze duikstek (tien meter!) ben ik met
mijn buddy rond zonsondergang het water
in gegaan. De eerste 30 minuten waarbij we
op tien meter uitzwommen, kwamen we
geen leven tegen. Ik was best teleurgesteld.
Na het omkeren en terugzwemmen op drie
meter kwamen we pas na 35 minuten iets
tegen: een paling. Vervolgens leek het net
alsof we door een palingentuin zwommen,
want we kwamen de ene na de andere
paling tegen! Bij tien verschillende palingen
ben ik maar gestopt met tellen. Toen we ook
nog verschillende baarzen, een snoekbaars
en een snoek tegenkwamen, was het genot
helemaal compleet. Aangezien de lucht
opraakte, moesten we na 75 minuten de
duik wel stoppen. Maar ik had er nog veel
langer in willen liggen! Deze nachtduik
staat in mijn top 10 mooiste duiken in
Nederland.
TIP: In deze kom zit ook een roei- en
zeilvereniging. Op zomerse dagen is het
dus een stuk drukker op het water, wat
nadelig is voor het duiken. De meeste
roeiers en zeilers vertrekken richting
het Zwarte Water, dus het laatste stuk
van de kom is meestal wel goed te
doen om daar te duiken. Maar voor de
zekerheid is het altijd verstandig om een
oppervlakteboeitje mee te nemen.

ook een instap waarbij je vanaf de kant zo
het water instapt, wat soms wat moeilijker
kan gaan aangezien je dan op wat puin
stapt dat wankel aanvoelt. Van alles wat
je in zoet water tegen kunt komen, vind je
in de Westerveldse Kolk. Snoeken, baars,
snoekbaars, palingen, zoetwaterkreeften,
sponzen, veel groen en uiteraard ook
grondels. De plas staat ook bekend om een
hele kolonie van (driehoeks)mosselen. Deze
kolonie is ondiep te vinden (4-6 m) en vormt
een mooie natuurlijke oriëntatie aangezien
deze ondiep door de hele kom heen slingert.
Op de bodem liggen twee autowrakjes, een
paar bootwrakjes - onder andere enkele
gezonken bootjes van de roeivereniging.
Verder nog wat onherkenbare spullen. Als
het rustig is bij de roeivereniging, is het ook
leuk om onder de bootsteigers te duiken.
Daar ligt veel groen, en daardoor is ook op
die plek nog wel eens leven te
Naam: Franka
zien. Het hele jaar door zie je
Appelman
de seizoenen veranderen onder
Duikt sinds: 2017
Brevettering: PADI
water. In de zomerperiode is
Rescue Diver
veel groen te zien, waartussen
Naam duikstek:
veel vissen zwemmen. In de
Westerveldse Kolk
winter en in het voorjaar kan
het water erg helder zijn. Daarnaast is de
Westerveldse Kolk een geweldige plek voor
nachtduiken. Als het water tot rust komt, er

DUIKEN.NL

15

GELDERLAND

STEUREN
DE BELDERT

SPEUREN
NAAR
STEUREN

Het is bekend onder de duikers: er zit steur in
de duikplas van De Beldert. Reeds vele jaren hoor
ik dat hij weer waargenomen is. Ik ben hier nog
niet verder gekomen dan een bliksemontmoeting
met een kleine steur. Tijd om deze vis te bekijken
was er niet, laat staan een foto te maken.
Zoef, weg steur. Maar ik geef niet op.
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GELDERLAND

STEUREN
DE BELDERT

E

ind april en het is nog behoorlijk fris.
Erger nog, ik krijg een hagelbuitje op
mijn hoofd tijdens het omkleden op
het parkeerterrein van duikcentrum De
Beldert. De nieuwbouw is in een eindfase
en ik maak even een rondje om het fraaie
complex te bekijken. Vandaag heb ik mijn
fisheye 8 mm gemonteerd met de bedoeling
de cockpit, wrakjes en zeilboot, maar
eerlijk gezegd om ook een fraai plaatje van
een vis in zijn omgeving, vast te leggen.
Je moet de lat tenslotte hoog leggen,
nietwaar? Nog amper onder water komen
we een snoek tegen bij het anker. Het zicht
is goed en we koersen vanaf hier rustig
naar de cockpit. Opeens komen we in een
stofwolk terecht en schiet de gedachte door
mijn hoofd… steur. Langzaam zwemmen
we door en kijken alle kanten op in de hoop
en verwachting een steur te spotten. Maar
niets van dit alles. Na enkele minuten komt
de cockpit in zicht. Het blijft bijzonder
deze neus van het vliegtuig zo te zien. We
zwemmen een stukje rond de cockpit en
besluiten terug te gaan naar de instap.

PASPOORT RUSSISCHE STEUR ACIPENSER GUELDENSTAEDTII
Kenmerken De snuit is kort, afgerond en de bekdraden zitten naar verhouding ver naar
voren. Hij kan tot 235 centimeter worden.
Leefgebied Leeft voornamelijk op de bodem en is een solitaire vis. Enkel in de winter of
bij de paai worden soms kleine scholen gevormd. De paai vindt plaats in mei en juni. Zijn
voedsel bestaat uit bodemdiertjes als kreeftachtigen en kleine vis.
Verspreiding Het is een uitheemse soort en zeldzaam om te zien. Hij leeft zowel in zout
als zoet water. Oorspronkelijk komt hij voor in de Zwarte Zee, Zee van Azov, de Kaspische
Zee en de rivieren die hierin uitmonden. De steuren die we in Nederland tegenkomen
tijdens het duiken zijn door aquariumliefhebbers uitgezet of ontsnapt. Je ziet ze vooral in
rivieren. In België is een duikplek waar je gegarandeerd steuren tegenkomt: La Gombe.
Hier zijn ze uitgezet. Dit is wel een andere soort: de Atlantische steur Acipenser sturio.
Deze hebben een lange snuit en hun bekdraden liggen daardoor meer naar achter.
De steur kan meer dan
twee meter groot worden.

Opeens komen we in een
stofwolk terecht en schiet de
gedachte door mijn hoofd... steur.
We passeren wat wrakjes, de tent en
snuffelen wat rond. En dan, toch weer
onverwachts, zwemt er ineens een steur
vlak bij ons. Te ver voor een foto, maar
de korte snuit is goed te zien. Dit is een
Russische steur. Benaderen lukt niet en
hij verdwijnt uit beeld. Gelukkig niet voor
lang, hij lijkt een rondje om ons heen te
zwemmen. Helaas raken we onze Russische
vriend dan toch kwijt. Eindelijk hebben wij
dan ook de waarneming, nu nog een keer
de foto. We zoeken vergeefs en besluiten de
route wat te verlengen door het duikgebied
voor een deel nogmaals uit te kammen.
Alsof we het aanvoelden, treffen we weer
een steur aan. Maar deze is nog iets groter
en veel dikker. Altijd lastig in te schatten,
maar hij is ruim een meter lang. Wat een
prachtvis. Nieuwsgierig komt hij op ons af.
Langer kan ik niet wachten met afdrukken.
Dat is maar goed ook, want op het moment
dat ik de ontspanner indruk, draait hij zich
van mij af. Nog even kunnen we genieten
en dan vindt ook deze Russische steur het
genoeg en zwemt weg. Ik heb ‘m!
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Een soortgenoot: de
Atlantische steur. Zijn snuit
is langer en de bekdraden
liggen verder naar achter.

DE BELDERT
ZOELEN

De platforms zijn voorzien van een
boei, die prima als shotline kan
fungeren om opstijgingen te oefenen.

FOTO: ERIC VAN DER KROFT

INFO

«De Beldert heeft ontzettend
veel oefenmogelijkheden»
Hij heeft een 100-tal ‘blauwwater’-duiken
in Egypte en Kreta op zijn naam staan, maar
het leeuwendeel van zijn duiken maakte hij
in Nederland. Samen met zijn vriendin Ingrid
brengt hij zoveel mogelijk tijd onder water
door – en dan het liefst in De Beldert!
DE BELDERT
Ik ben geen duiker die enkel een rondje
gaat zwemmen. Ik wil altijd zoveel
mogelijk leren en me blijven ontwikkelen.
Na mijn GUE-opleiding bij Sander Evering
staan eigenlijk alle duiken van mij en mijn
vriendin in het teken van het oefenen en
verbeteren van skills en drills: zoals een
valve-drill of schieten van een boeitje.
Duikcentrum De Beldert is absoluut mijn
favoriete duikstek in Nederland. Het
is een mooie en vaak heldere plas, met
ontzettend veel oefenmogelijkheden.
De faciliteiten zijn ronduit perfect: een
grote parkeerplaats, een hele uitgebreide
shop/werkplaats, modern vulstation
waar je alle gewenste gassen kunt vullen,
toiletten en een overkapping. Mocht je
uitrusting defect raken en je kunt het zelf
niet repareren, dan helpt het personeel
je zeker uit de brand. ‘Even tussendoor’

GELDERLAND

is nooit een probleem. In De Beldert
wemelt het van het leven. Je hebt kans om
steuren tegen te komen, met name tijdens
het scooteren, maar soms ook vlak bij de
instap. De grootste is ongeveer 1.80 meter
lang. Snoeken zie je van het voorjaar tot
en met het najaar eigenlijk voortdurend.
Tijdens een nachtduik in het najaar zijn
tientallen snoeken in diverse maten echt
geen uitzondering. Verder leven er ook
bijzonder grote baarzen, rivierkreeften,
pos, grondel, driedoornige stekelbaarzen,
kokerjuffers en een incidentele paling.

Maximale diepte: 25 meter
Faciliteiten: shop, werkplaats,
vulstation, overkapping, toiletten,
automaat met warme dranken.
Instap: twee steigers met trap
(eentje bestemd voor techduikers)
Niveau: eenvoudig
Parkeren: grote parkeerplaats op eigen
terrein.
Adres: Zoelense Zandweg 1, Zoelen
Tip:De Beldert heeft eveneens een
duikteam dat allerlei activiteiten
organiseert tijdens en buiten het
seizoen. Informeer naar de kosten van
het lidmaatschap.

verbeelding sprekend object: de cockpit
van een echte Boeing 707. Het is elke keer
weer ontzettend mooi om de cockpit in
de diepte te zien opdoemen. Op ongeveer
16 meter ligt een mooi ‘clean’ kotterwrak
waar je veilig en ongehinderd doorheen
kunt zwemmen. Je hebt dan echt het
‘overhead’-gevoel. Vanaf het dak van de
kotter kun je langs de solide boeilijn prima
je opstijgingen oefenen vanaf 12 meter
diepte. Verder liggen er nog een opgetuigde
zeilboot, een autowrak, een enorme
boomstam en nog wat kleine objecten
zoals een praatpaal en een rioolbuis.
Genoeg te zien dus! Mijn mooiste duik was
toen het zonlicht door het wateroppervlak
door het riet op het 2-meter platform
scheen. Het was echt een prachtig
gezicht zoals het licht in stralen brak
en het platform bescheen. Het was een
ontzettend sereen en rustgevend plaatje.

OEFENPLATFORMS
Naam: Eric van der Kroft
Duikt sinds: 1993
De platforms op 2, 3, 9, 12
Brevettering: PADI AOW
en 21 meter zijn allemaal
GUE Fundamentals Tech
voorzien van een boei
Naam duikstek:
De Beldert
(m.u.v. 2 m) die prima als
shotline kan fungeren
om opstijgingen te oefenen. De cockpit
op 10 meter diepte is een uniek en tot de
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BRONSBERGENMEER
ZUTPHEN

Superzicht, veel leven en helemaal aan het eind van
de duik komt een snoek nog even gedag zeggen.

Een verdwaalde koikarper, steur of een
meerval zien... Het kan!
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«Bronsbergen steekt er voor mij met
kop en schouders bovenuit»
Het is altijd mooi om de reacties te horen als je onderwaterfoto’s laat
zien van Nederland. Veel mensen hebben werkelijk geen idee hoe
mooi het in eigen land is. Voor Patrick van Gemert de reden om altijd
zijn camera mee te nemen. Zijn mooiste plaatjes schiet hij bij zijn
‘waanzinnige duikstek’ om de hoek, het Bronsbergenmeer.
BRONSBERGENMEER
Duiken is waanzinnig leuk. Voor mij
is het ook een beetje ontsnappen aan
mijn dagelijkse werkzaamheden. Het
Bronsbergenmeer is een mooie en goed
toegankelijke duikstek, waar voor iedereen
wel iets moois te zien is. Ik ben zelf altijd
erg gecharmeerd van de grote snoeken
die je in deze plas tegen kunt komen. Als
je een beetje rustig aan doet, zwem je de
hele plas rond in een duik. Lekker tussen
de drie en de vijf meter blijven, want daar
kom je voor fotografie de leukste dingen
tegen. Na 90 minuten heb je een superduik
gemaakt! Voor mij is het natuurlijk ideaal
om zo’n plek bijna naast de deur te hebben.
Andere duiklocaties in de buurt zijn ook
leuk, maar Bronsbergen steekt er voor mij
met kop en schouders bovenuit. Snoek,
baars, paling, karper, modderkruiper en
veel kreeftjes kom je altijd tegen. Je kunt
ook een verdwaalde koikarper, steur of
een meerval aantreffen. Ze horen daar
niet thuis, maar het heeft toch wel iets
als je ze ziet. Op de bodem zijn meerdere
objecten te vinden. De Nissan Micra aan
de zuidkant is een leuk en makkelijk
bereikbaar object, de auto ligt op vier meter
diepte. Als je goed kijkt, dan kun je rondom
de wielkasten zoetwaterspons vinden. Vlak

bij de instap aan de oostkant zijn ook drie
kooien, deze zitten in de zomer vol met
kleine baarsjes en meestal zwemt daar een
grote snoek rond. Aan de noordoostkant
ligt op negen meter diepte
Naam: Patrick van
de carrosserie van een oude
Gemert
eend, niet heel spectaculair,
Duikt sinds: 2001
Brevettering:
maar voor fotografen een
Divemaster
dankbaar object. Ik duik,
Naam duikstek:
als het uitkomt, het hele
Bronsbergenmeer
jaar door in de plas. In
de winter is er natuurlijk weinig te zien,
maar het onderwaterlandschap is mooi en
ruig. Ik heb in 2017 ook een waanzinnig
mooie ijsduik gemaakt. Best bijzonder
dat de plas toen bijna helemaal dicht
tussen het gras poserende snoek. Die foto
was. Samen met andere leden van onze
maakte ik eind juni, mooie periode dus!
vereniging heb ik toen meteen het brevet
Maar mijn mooiste foto is die van de snoek
ijsduiken gehaald. Persoonlijk denk ik dat
de maanden juli, augustus en september de met de duiker die ik op 15 mei 2020 maakte.
Door de coronacrisis heb ik een tijd niet
mooiste maanden zijn om op deze locatie
gedoken en deze eerste duik na weken
te duiken. Er is dan veel leven in de plas en
voelde bijna als thuiskomen. Superzicht,
de plantengroei is dan op zijn hoogtepunt.
veel leven en helemaal aan het einde van
Afgelopen jaar deed ik voor het eerst
de duik kwam een snoek nog even gedag
mee met het ONK Onderwaterfotografie
zeggen. Beetje tegenlicht en klaar! Ik kwam
en eindigde op de tweede plaats in de
helemaal hyper weer het water uit.
categorie Zoet Water met een foto van een

Maximale diepte: 24 meter
Faciliteiten: geen
Instap: meerdere, maar de beste is
vanaf de parkeerplaats.
Niveau: eenvoudig
Parkeren: voldoende gratis plek
Kosten: melden bij www.owwz-eo.nl
€ 2 voor een duikdag, € 10 per jaar.
Adres: Bronsbergen 25, Zutphen

Je hoeft je niet af te vragen
waar de modderkruiper zijn
naam aan te danken heeft...
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FOTO‘S: PATRICK VAN GEMERT

INFO

GELDERLAND

ONZE FAVORIETE CENTERS
DUIKCENTRUM KANO EN DUIKSPORT

INFO KANO EN DUIKSPORT ZALTBOMMEL
Eigenaar: Pieter van der Heijden
Opleidingen: SSI
Faciliteiten: verkoop en verhuur van
kano- en duikmateriaal, leslokaal,
Thaise afhaal
Vulstation: 230 bar
Website: www.kanoenduiksport.nl

«Ik neem echt de tijd voor
mijn cursisten»

In de grote stad Zaltbommel… staat Kano en
Duikcentrum van Pieter van der Heijden. In de
jaren tachtig opgericht door zijn vader, maar sinds
2000 staat hijzelf aan het roer. De locatie ligt mooi
centraal, er zijn vele duiklocaties in de buurt en het
is zowel per auto als trein eenvoudig bereikbaar.

DUIKCENTRUM KANO EN DUIKSPORT ZALTBOMMEL
Welke opleidingen bieden jullie aan?
SSI-duikopleidingen vanaf Open Water
Diver tot en met duikinstructeur.
In principe zijn op dit moment de
meest populaire duikopleidingen,
de ‘doe’-opleidingen, oftewel de
vervolgopleidingen. Alles wat lekker
gedaan kan worden na het behalen van
het OWD-brevet met zo min mogelijk
tijd in een leslokaal en zoveel mogelijk in
het water, zodat de klant het maximale
plezier kan hebben naar zijn of haar
wensen.
Geef je zelf ook les? Jazeker! Het leukste
vind ik dat je jouw eigen enthousiasme
kunt overbrengen op iemand anders.
Momenten als een eerste ontmoeting
met een grote snoek ,of het dan eindelijk
beheersen van een bepaalde oefening
die maar niet wilde lukken, dat zijn vaak
momenten dat je kunt zien dat iemand
echt geniet. Vaak zijn ook de leerlingen,
22
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die ergens meer moeite mee hadden,
degenen die uiteindelijk fanatieker zijn
bij het overbrengen van het duikvirus op
andere mensen.
Wat is jullie ‘huisrif’? Onze eigen
duikstek is de Tijningenplas in
Zaltbommel, of in de volksmond beter
bekend als de Put van Zane - dit was het
zandzuigerbedrijf dat er destijds het
zand uithaalde voor de aanleg van de A2.
Dit is een mooie locatie, zeker voor wat
later in het jaar, omdat er dan ook meer
begroeiing onder water is en de vissen
veel meer aanwezig zijn dan bijvoorbeeld
in de periode na het voorjaar.
Je hebt ook een shop? Ik heb een mooie
grote winkel op het gebied van duik- en
kanomateriaal. Daarin heb ik wel een
bewuste keuze gemaakt in een bepaald
aantal kwalitatieve merken, zodat er voor
iedereen iets is wat binnen de wensen van
zijn of haar budget valt. Een aantal van

die merken zijn Mares, Cressi en Tusa.
Je kan ook Thais afhalen? Hoe dat zo?
Mijn vrouw is sinds Valentijnsdag dit
jaar gestart met een eigen afhaal in Thais
eten. Zij is van origine Thais en wilde al
wat langer graag iets doen in de zin van
ondernemen. Omdat zij ook heel goed
kan koken, kwamen wij samen al snel op
het idee om daarin iets te beginnen, ook
omdat dit weer prima te combineren zou
zijn met mijn bedrijf.
Wat maakt jullie uniek? Het unieke
van mijn duikopleidingen is dat het
merendeel altijd op maat is en naar de
wensen en tijden van de klant. Vaak
begint de cursus vrijwel direct en kunnen
zij, als mijn agenda het toelaat, op elk
gewenst moment in de week langskomen.
Zeker voor mensen die niet de standaard
werkdagen draaien van 9 tot 5, blijkt dit
een hele goede uitkomst. Ook neem ik de
tijd voor de mensen zodat het veel fijner
en totaal niet gehaast aanvoelt om iets te
moeten leren.

ONZE FAVORIETE CENTERS
DUIKCENTRUM DE BELDERT

GELDERLAND

«Alle faciliteiten voor zowel recreatieve als
technische sportduikers zijn aanwezig»
Duikcentrum de Beldert ligt direct aan het water van de gelijknamige plas.
In de prachtige grote shop kun je je helemaal uitleven op duikmaterialen.
Met mogelijkheid om zowel technische als reguliere duikopleidingen te
volgen, is dit de perfecte getaway in eigen land.

DUIKCENTRUM DE BELDERT
Waarom een eigen duikcentrum?
Ik was al instructeur bij een duikschool
toen ik op zoek ging naar een ander
woonhuis. Na een tip van recreatieschap
had ik een boerderij gevonden, gelegen
aan het water, en aan de voorkant van
het woonhuis lag rivier De Linge. Dit
was dus de perfecte match om een Duik
en Kano Centrum te beginnen. Een paar
vrienden waren ook al duikinstructeur
dus een duikteam en het duikcentrum
waren snel opgericht.
Welke recreatieve opleidingen bieden
jullie aan? Alle duikopleidingen vanuit
het SSI-duikopleidingssysteem. Open
Water Diver en veel specialty’s zijn het
populairst. We beschikken over een
mooie locatie die geschikt is voor een
breed assortiment aan opleidingen.
Hoe zit het met technisch duiken?
We bieden de SSI- en GUE-technische
duikopleidingen aan. De Beldert is een
heldere plas met onderwaterobjecten
en platforms die prima geschikt zijn

voor alle beginnende technische
duikopleidingen. We kunnen alle gassen
die nodig zijn voor deze opleidingen
bieden en hebben deze standaard
op voorraad. Ook duiken met een
onderwaterscooter (DPV) is ideaal in de
Beldert.
Je hebt twee instapmogelijkheden?
Ja, we hebben twee grote steigers;
1 voor de technische duikers en de
andere voor de recreatieve duikers.
Sinds kort hebben we ook een
onderwaterminion met camera zodat
we live onderwaterbeelden kunnen
bekijken op het scherm in de shop. Deze
zijn binnenkort ook live te zien.
Als je iets nodig hebt aan
duikmateriaal, zit je bij jou ook goed.
In 2017 hebben we een compleet nieuw
duikcentrum neergezet met een hele
grote shop. Je vindt hier alles van
recreatief tot technisch duikmateriaal.
Wat maakt jouw duikcentrum uniek?
Het complete plaatje van duikcentrum

aan het water met alle faciliteiten
voor de recreatieve en technische
sportduiker.
Heb je nog leuke toekomstplannen?
Uiteraard blijven we uitbreiden. Er zou
eigenlijk nog een horecagelegenheid
bij moeten komen, maar dan wel in
zomerse sferen. Onder water kan er
ook altijd nog wel iets aparts bijkomen.
Verder hebben we sinds kort een nieuwe
webshop/multistore: deduikspecialist.
nl waar meerdere webshops onder
vallen.
INFO DUIKCENTRUM DE BELDERT
Eigenaar: Gerard van der Heijden
Opleidingen: IDD, SSI en GUE
Faciliteiten: verkoop en verhuur,
opleidingen, leslokalen, toiletten,
spoelmogelijkheid, eigen
parkeerplaats, twee steigers als instap
Vulstation: 300 bar, nitrox, trimix
Website: www.beldert.nl

DUIKEN.NL
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MEERSE PLAS
DEN DUNGEN

«Erwtensoepperiodes, maar ook
topdagen met 5 meter zicht»
Hoewel Vinkeveen bij Jaap Voets op nummer 1 staat,
volgt de Meerse Plas op een goede nummer 2. Waarom?
Het is lekker dichtbij en altijd toegankelijk.
MEERSE PLAS
Gemiddeld maak ik tussen de 70 en 100
duiken per jaar, waarvan het merendeel
in Nederland. Op de helft daarvan gaat
mijn camera mee. Als ik lekker foto’s
lig te maken, dan vliegt de tijd en is het
eerste uur van mijn duik zo om. Het
zoute water is wel een aardig eindje
rijden van huis, ik duik dus vaker in
zoet water in de buurt. Vinkeveen staat
bij mij op nummer 1, maar dat is een
flink eind rijden. Op de tweede plaats
staat dan ook de Meerse Plas. Dit is
lekker dichtbij en altijd toegankelijk.
Halverwege het voorjaar is de leukste
tijd. Het zicht varieert het hele jaar.
Vaak zul je het met zo’n anderhalve
meter moeten doen, er zijn typische
erwtensoepperiodes, en op de topdagen
word je voor je moeite beloond met zo’n
vijf meter zicht. Die topdagen zitten

meer in het voorjaar, met als bonus dat
je dan ook overal kikkervisjes vindt in
de bovenste drie meter. Onder water
komt soms een snoek voorbij, of een
paling. Baarsjes zie je altijd, en in het
voorjaar dus kikkervisjes
of padden. Regelmatig
Naam: Jaap Voets
Duikt sinds: 1999
scharrelt een rivierkreeftje
Brevettering:
langs. Het is geen plas
CCR Trimix
waar je struikelt over het
Naam duikstek:
Meerse Plas
leven. De instap voor
duikers ligt naast een
rijtje aanlegplekken voor roeiboten.
Daarvan zijn er in de loop van de tijd
genoeg van plek verwisseld, niet meer
aan de kant, maar netjes op de bodem
geparkeerd. Vlak voor de instap liggen
al twee wrakjes. Ga je linksaf de plas
in, dan vind je er nog eentje op drie
meter diepte. Daar zit een lijn aan die
naar nog wat wrakjes loopt, langs een
kleine verzameling fietsen. Verderop

Kikkervisjes in
het voorjaar.

Maximale diepte: 22 meter
Faciliteiten: geen
Instap: aan het eind van de
parkeerplaats of via het strand
Niveau: eenvoudig
Parkeren: gratis en veel plek
Adres: Meersestraat, Den Dungen
Website Jaap: www.h2olic.net
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Ga je linksaf de plas in, dan vind je een
wrakje op drie meter diepte.

FOTO‘S: JAAP VOETS

INFO

De Meerse Plas is geen macroduikstek. Met een
groothoeklens kun je beter uit de voeten.

naar links in de plas liggen nog meer
wrakjes, en kom je op een gegeven
moment een bandenspoor tegen. Dat
spoor loopt door tot een platform
op 12 meter diepte. En vanaf het
platform gaat een lijn door naar
twee wrakjes op 14 en 21 meter. Dat
platform en dieper zul je meestal op
de tast moeten vinden. Onder de tien
meter diepte is het over het algemeen
slecht zicht en de pikzwarte bodem
absorbeert zelfs de lichtstralen uit
de sterkste duiklamp. De Meerse
Plas is geen macroduikstek, met een
groothoeklens kun je beter uit de
voeten. Net onder de oppervlakte is
het leuk met zonnestralen spelen, en
de wrakjes in de plas blijven netjes
stilliggen, dat zijn gegarandeerde
onderwerpen.

IN EEN UUR DE PLAS ROND
Dit water is ook geliefd bij vissers,
die zoeken vaak een stekje aan de
overkant. Maar sommigen zitten
liever op de punt naast de instap. Je zit
elkaar dan echt in de weg, dus op zo’n
moment is het handiger om een andere
duikstek te kiezen, bijvoorbeeld de
Grote Wielenplas in Rosmalen. Voor
de duikers met genoeg lucht en tijd:
in een uur of anderhalf – twee zwem
je heel de plas rond, maar kijk dus wel
goed uit voor vislijnen. Mijn mooiste
duik was toch wel in 2012, toen was
het koud genoeg om de plas dicht
te laten vriezen. Na het hakken van
een wak en het goed vastzetten van
mijn lijn, zwom ik onder het ijs door
tot mijn reel op was. Het was erg fris,
maar best wel redelijk zicht. Ik dook

Onder het ijs van
de Meerse Plas.

met mijn rebreather dus het was heel
stil. Onder het bevroren dak boven
mijn hoofd voelde het helemaal als een
verstilde sprookjesomgeving. Ik hoorde
het krassen van schaatsers die over me
heen kwamen, een aparte ervaring.
DUIKEN.NL
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ONZE FAVORIETE CENTERS
DIVESENSES

INFO DIVESENSES GALDERSE MEREN
Opleidingen: PADI, SSI
Faciliteiten: verhuur, leslokaal,
showroom
Website: www.divesenses.nl

«Doordat ik mezelf blijf ontwikkelen,
ervaar ik ook hoe het is om weer
cursist te zijn.»
Duikcentrum DiveSenses in Breda is gelegen op een
unieke locatie in Nederland. Door het bijzonder
goede zicht van de Galderse Meren kunnen zowel
zwembad- als buitenwaterduiken op locatie
worden gemaakt. Eigenaar Petra van Beuningen:
«Een geweldige sensatie voor al jouw zintuigen.»

DIVESENSES
DiveSenses biedt alle faciliteiten dat
een duikcentrum kan bieden? Klopt!
Opleidingen, duikevenementen en
verhuur materiaal. Op de locatie Galderse
Meren geeft de showroom, die ook als
leslokaal wordt gebruikt, duikers de
mogelijkheid kennis te maken met het
uitgebreide scala aan het Total Diving
System. DiveSenses biedt duikers de
mogelijkheid eerst de duikmaterialen
uit te proberen en te testen, zodat zij een
juiste keuze kunnen maken voor het
aanschaffen van hun eigen duikmateriaal.
Welke opleidingen verzorgen jullie?
De recreatieve opleidingen van PADI en
SSI. De professionele opleidingen worden
gegeven volgens het SSI-systeem, zowel
op recreatief niveau als ook op Extended
Range niveau. De technische opleidingen
van SSI bieden de duiker de gelegenheid
26
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veilig te leren duiken tot een diepte van 60
meter. De beginnersopleiding is de start
van het duiken voor alle duikers. Dit is
daarom ook de meest populaire opleiding.
Bij DiveSenses haal je je duikbrevet door
drie volledige dagen in het water bezig
te zijn. Omdat zwembad en buitenwater
nagenoeg op één locatie gevestigd zijn,
verliezen we geen tijd met reizen.
Zelf lig je ook graag in het water.
Lesgeven maakt voor mij dat ik mijn passie
kan overbrengen op de duiker. Het zweven
onder water, het genieten en tot rust komen.
Dat is voor de duikers een unieke ervaring
en ook voor mij als instructeur heerlijk. Een
van mijn grootste passies is fotograferen.
Regelmatig duik ik met opleidingen mee en
fotografeer dan graag. Doordat ik mezelf
ook regelmatig blijf ontwikkelen, ervaar ik
ook hoe het is om weer cursist te zijn. Dit is
zeer belangrijk voor elke duikinstructeur,
om je te kunnen inleven in de cursisten.

Zelf ben ik dit jaar Instructor Trainer
geworden in het technisch duiken, zodat
ook onze instructeurs zich hier verder in
kunnen ontwikkelen.
De opleidingsduiken vinden dus op
dezelfde locatie plaats?
De zwembadduiken doen we in het
zwembad of in het ondiepe gedeelte van
de Galderse Meren. Tien minuten van
de locatie Galderse Meren bevindt zich
camping Liesbos. Daar hebben we het
zwembad 24 uur tot onze beschikking.
In de winter maken we veel gebruik van
de indoorduikfaciliteiten in België en
Duitsland. De buitenwaterduiken maken
we in de Galderse Meren.
Wat maakt DiveSenses uniek?
Persoonlijke aandacht van professionele
instructeurs. De beginnersopleidingen van
DiveSenses worden privé gegeven. Elke
instructeur heeft maximaal twee cursisten
in zijn of haar opleiding. Onze cursussen
vinden overdag plaats. We starten om
09.00 uur en zijn rond 17.00 uur klaar.
Opleidingen worden elke dag ingepland en
gaan altijd door.
Heb je nog leuke toekomstplannen?
De droom om ook uit te breiden naar het
buitenland, gaat werkelijkheid worden.
DiveSenses zal in 2020 opleidingen
aanbieden in België. In de komende jaren
wordt verdere samenwerking gezocht met
duikcentra in de tropische delen van onze
mooie aarde.

LITHSE HAM
LITH

NOORD-BRABANT

«De diversiteit aan wrakjes en onderwaterleven
maakt dit voor mij één van de leukste duikstekken»
Sinds 2018 duikt Marcel Mol zeer actief in Nederland, voornamelijk in het
zuidelijke deel van het land. Na een slecht-zichtervaring in de Lithse Ham,
liet hij de plas letterlijk voor lange tijd links liggen. Toch staat de plas nu
weer tussen zijn favorieten.

LITHSE HAM
Op aanraden van een buddy ga ik toch weer
een keer duiken in de Lithse Ham. Nadat
we ons in onze uitrusting hebben gehesen
en de buddy-check uitgevoerd, gaan we
via het grasveld en het strand, het water
in. Al gauw zien we dat het water helder is.
Ook omdat er dit jaar natuurlijk nog niet
veel watersporters aanwezig zijn. Vanaf het
water richt ik mijn kompas op de blauwe
regenton die ter hoogte van het clubgebouw
in het water ligt (240°). Ik heb me laten
vertellen dat je ongeveer op een diepte van
zeven meter moet blijven om het touw te
vinden. De duik begint voortvarend. Na
een klein stukje zwemmen komen we een
paaltje tegen met daarbij een soort van mat,
waar een mooie snoekbaars ons opwacht
als een bewaker van de objecten. Deze
snoekbaars, zo’n 70 cm lang, zien we bij
bijna elke volgende duik. Vanaf het paaltje
zijn de eerste objecten, twee tractorbanden,
begroeid met zoetwatermosseltjes, al snel
zichtbaar en daar begint ook het touw. Na
wat leuke, kleinere dingen als een tafel met
twee stoeltjes en een oude kachel, komt
er een splitsing. We slaan rechtsaf en zo
stuiten we op een stapel voorwerpen als
een brandblusser en een cementmolen. En
daar is een autobusje! Op dit busje zitten

wederom twee snoekbaarzen van een
redelijk formaat. Het zicht is fantastisch,
zodat we de snoekbaarzen ook mooi kunnen
zien. Als we de lijn volgen, zien we een klein
bootwrakje en daarop zitten de volgende
twee snoekbaarzen. Vervolgens komen
Naam: Marcel Mol
we langs een grote kooiconstructie en
Duikt sinds: 2002
Brevettering: IADS
daarna de grote autobus. Als je het touw
Open Water Instructor
volgt, kom je aan de achterkant van de
Naam duikstek:
bus uit. Deze ligt op twaalf meter. Het
Lithse Ham
zicht is nog steeds heel goed en ook
op deze autobus zitten snoekbaarzen, deze
keer zelfs drie. We besluiten om te draaien
via het touw aan de voorkant van de bus. Al
snel merk je dat het water warmer begint
te worden, want je stijgt ongeveer naar een
meter of zeven. Na een aantal vinslagen gaat
en een paling (in de pijp van de oude oven),
het touw weer naar links en daar staat een
waardoor het geen moment verveelt. De
silo en daarop zit, jawel, een snoekbaars.
diversiteit aan wrakjes en onderwaterleven
Verder komen we nog een hometrainer,
maakt dit voor mij één van de leukste
een mountainbike, een stapel fietsen en
duikstekken van Nederland. Het is een
een tractor tegen, de meeste ook volledig
makkelijke stek: het duikparcours leidt je
begroeid met zoetwatermosseltjes en een
langs alle objecten, waardoor het een leuke
heleboel krabben. We eindigen weer bij de
stek is voor zowel beginnende als gevorderde
‘bewaker’ die er nog steeds is. Wat een duik!
duikers. In het voorjaar is de beste periode
Deze duik is dan ook de aanleiding om weer
vaker naar de Lithse Ham te gaan en buddy’s om te duiken. Als het warmer wordt, komt
de algengroei snel op gang en dit is niet
mee te nemen, die allemaal ook genieten
bevorderlijk voor het zicht. Deze plas is echt
van de snoekbaarzen en de verschillende
een aanrader, ook om een dagje met mooi
wrakjes. Naast de snoekbaarzen tref je er
weer naartoe te gaan. Je kan dan tussen de
ook rivierkreeftjes, veel slijkvisjes, krabben
duiken door lekker op het grote grasveld
liggen en een beetje afkoeling zoeken in het
water. Kortom, je kan er een leuke dag van
maken met ook de niet-duikende aanhang!

FOTO: MARCEL MOL

INFO

Tussen de duiken door is het goed
toeven op het grote grasveld.

Maximale diepte: bij de objecten 12
meter, maar gaat tot 24 meter.
Faciliteiten: Clubhuis Duikteam Lith,
met vulstation, op donderdagavond
open.
Instap: eenvoudig via het strandje
Niveau: eenvoudig
Parkeren: ruime parkeergelegenheid
Adres: Lithse Ham 4, Lith

DUIKEN.NL
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LIMBURG

BOSCHMOLENPLAS
HEEL

‘De Pijp’ is een inlaat vanuit de
recreatiehaven die in verbinding
staat met de Maas.

Snuffelen in de oeverzone
tussen de waterplanten is heerlijk.
Hier vind je de meeste vis.
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De instap is eenvoudig en heeft
zelfs een hellingbaan waardoor ook
mindervaliden te water kunnen.

«Door de zonnebaars ben ik verslaafd
aan de Boschmolenplas»
Twee uur heen- en twee uur terugrijden. Hoewel het voor Janny
Bosman niet bepaald om de hoek ligt, reist ze graag af naar
de Boschmolenplas. Voor haar als onderwaterfotograaf is deze
plek helemaal compleet: het is goed georganiseerd, gezellig én de
zonnebaars zwemt daar rond!
BOSCHMOLENPLAS
De zonnebaars is met stip de
schuldige aan mijn verslaving aan de
Boschmolenplas. Deze prachtige, maar
ook gevreesde vis lokt mij steeds weer
naar deze duikplas, een volgelopen
grindgat in het Limburgse Panheel. Deze
gekleurde jongens stonden destijds hoog
op mijn lijstje om te fotograferen. En hier
heb ik ze gevonden. Tijdens mijn eerste
bezoek aan deze duikstek was het snel
duidelijk dat het goed vertoeven is, zeker
voor een nachtduik. Met volop begroeiing
in de oeverzone waar veel vis zich
prettig en veilig voelt, ben ik ook graag
te gast. En er is zoveel meer te zien dan
de zonnebaars! De instap is eenvoudig
en heeft zelfs een hellingbaan waardoor
ook mindervaliden te water kunnen.
Een steiger met een heuse vuurtoren
met zwaailicht voor de nachtduik straalt
niet alleen licht, maar ook gezelligheid
uit. Er zijn veel afgezonken objecten en
de reefballs laten mijn gedachten altijd
naar Zeeland afdwalen. Snuffelen in de
oeverzone tussen de waterplanten is
heerlijk. Hier vind je de meeste vis zoals
baars, voorn en snoek. De waterplanten
staan er voor een groot deel in het jaar
mooi bij. Vlakbij de instapplaats zijn zelfs

waterlelies te bewonderen. Het grind op
de bodem geeft een warm gevoel aan mijn
foto’s. Maar de nachtduik naar ‘De Pijp’
is mijn favoriet. Dit is een inlaat vanuit
de recreatiehaven die in
Naam: Janny Bosman
verbinding staat met de Maas.
Duikt sinds: 1995
Niet dat deze verbinding
Brevettering: CMAS 2*
veel wordt gebruikt, want
Naam duikstek:
Boschmolenplas
de plas wordt grotendeels
gevoed door grondwater. Dit
grondwater is de basis voor deze heldere
duikstek. Het is daar drie meter diep.
NACHTLEVEN
Tijdens de schemering komt veel vis
tevoorschijn en de gevlekte Amerikaanse
rivierkreeft durft het nu ook aan om uit
zijn schuilplaats te komen. Zijn scharen
en lijfje zitten nog onder de kleiresten van
het hol. Dat schuurt er de komende uren
wel af met zoeken naar voedsel tussen de
bodembedekking. ‘Hoe later de avond,
hoe schoner het volk’. Karpers tref je met
de nachtduik zelden of niet aan. Bij De
Pijp zijn in de avond veel zonnebaarzen
te vinden. Ze zijn allemaal even mooi

en je kunt ze prachtig fotograferen! Het
merendeel van al mijn duiken in deze
plas kom ik zelden dieper dan acht meter
en zijn gemaakt in de periode juni tot en
met november. Het zicht op diepte kan
soms nog beter zijn. De vele afgezonken
objecten zoals wrakjes, buizen, kanon,
helikopter, beeldentuin en kooien zorgen
voor ieder wat wils. De lange nachtrit
terug naar huis neem ik op de koop toe,
wanneer gaan we weer?

De zonnebaars lokt Janny Bosman
steeds weer naar deze duikplas.

INFO

FOTO‘S: JANNY BOSMAN

Maximale diepte: 25 meter.
Faciliteiten: kantine, toiletten,
vulstation, materiaalverhuur.
Instap: twee, inclusief mindervalidenhelling.
Niveau: eenvoudig, geen soloduiken
toegestaan.
Kosten: € 10 p.p. via het duikcentrum.
Parkeren: afgeschermd parkeerterrein.
Adres: Bosmolenweg, Heel (Limburg)
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D420 ADEMAUTOMAAT

“BETROUWBAAR,
NATUURLIJKE
ADEMHALING EN
MAKKELIJK IN
ONDERHOUD.”

DEEP DOWN YOU WANT THE BEST

OAHU, HAWAII

ONZE FAVORIETE CENTERS
SCUBA ADVENTURES EUROPE

LIMBURG

INFO SCUBA ADVENTURES EUROPE
Faciliteiten: duikwinkel, horeca
Vulstation: perslucht tot 300 bar,
nitrox volgt in de toekomst
Website: www.scuba-adventures.eu

«We doen waar we goed in zijn:
winkel, horeca en duiklocatie»

Of hij duikstek Boschmolenplas over wilde
nemen? Maurits van Gulick hoefde daar niet
lang over na te denken. Met Scuba Adventures
Europe brengt hij duiklocatie, duikwinkel én
gezellige horeca samen!

SCUBA ADVENTURES EUROPE
Hoe kwam je zo in Panheel terecht?
In 1985 startte ik met duiken en in 1998
ben ik beroepsmatig in de duiksport
terechtgekomen. In Limburg is de
Boschmolenplas een hele mooie
duiklocatie en ik werkte daar nauw met de
eigenaar samen. Ik heb ooit gekscherend
geroepen: «Als je het wegdoet, bel me dan
op!» En dat deed hij in 2012. Sindsdien
ben ik de eigenaar.
Je ging flink aan de slag. Ik wilde van
alles 1 maken; duiklocatie, duikwinkel
en horeca. We zijn een attractiepark voor
sportduikers. We brachten onze winkel
naar de duiklocatie en gaven het een
nieuwe naam: Scuba Adventures Europe.
Dit vanwege de vele internationale klanten.
Welke faciliteiten heb je allemaal?
Attractiepark voor duikers, platforms,
wrakken, beeldentuin, containerpark
waar je doorheen kan duiken. Maar
ook verhuur van materialen, tevens
voor duikscholen. We kunnen complete

pakketten samenstellen. In de shop
verkopen we onder andere duikmateriaal
van Scubapro DUI-droogpakken, OMS
en Halcyon. Dit zijn de topmerken in de
duikbranche, van goede kwaliteit met
grote aftersales.

Geven jullie ook opleidingen?
Wij geven zelf geen duikopleidingen, we
doen waar we goed in zijn: duiklocatie,
winkel en horeca.
De Boschmolenplas is een hele mooie
duikstek. Vertel eens.
Het is een duiklocatie met grote variatie
met flora en fauna onder water. Het
zicht is heel goed door ondergrondse
bronnen en we staan niet in verbinding
met de rivier de Maas. Het zicht ligt het
gehele jaar door dan ook tussen de 6 en
15 meter. Er zijn drie platforms op 3, 5
en 9 meter aanwezig voor trainingen
inclusief een freediveplatform, maar we
hebben ook wrakken voor wrakduiken
en nachtduiken. Het containerpark is een
mooie locatie om grotduiken te simuleren.
Verderop hebben we grotduikobjecten
geplaats zodat je lijnen kan leggen. De
maximale diepte is 32 meter.
Wat maakt jullie uniek? Uiteraard ons
attractiepark, duikwinkel plus verhuur,
werkplaats horeca en duiklocatie. In de
omgeving zijn ook andere activiteiten
voor niet-duikers.: wandel- en fietsroutes,
en bij onze buren is een fun-beach voor de
jeugd met luchtkussens.
Je hebt ook leuke toekomstplannen?
Per medio september moet ons nieuwe
duikcentrum gerealiseerd zijn van 435
m2 met horeca, duikwinkel, werkplaats,
vulstation en 200m 2 terras. We kijken
ernaar uit!
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NOORD-HOLLAND

TOOLENBURGERPLAS
HOOFDDORP

HEERLIJK ZOET
Zoetwaterduiken is mijn passie.
De Toolenburgerplas is de bron geweest
voor mijn zoete voorkeur. Ik neem jullie mee
terug naar waar het allemaal begon.
Jullie zijn gewaarschuwd.

32

DUIKEN.NL

Tekst en foto’s: Janny Bosman

Hoge scoringskans voor
baars in het duikgebied.
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TOOLENBURGERPLAS
HOOFDDORP

l bijna 25 jaar duik ik in eigen
land en er is nu pas bij mij een
redelijk evenwicht tussen zout- en
zoetwaterduiken. Laat ik voorop
stellen dat de kleurenpracht en
het onderwaterleven in de Oosterschelde
en de Grevelingen moeilijk te verslaan zijn
door zoet. En dat zal ongetwijfeld bij veel
duikers een drempel zijn om zoetwaterduiken
te maken. Zo in de beginjaren van de
duikhobby wordt er nog weleens een
nachtduikje of een ‘spoelduikje’ gemaakt
in een zoetwaterplas, en dan het liefst nog
dicht bij huis. Iedereen beleeft het op zijn
eigen manier en eigenlijk was ik net zo.
Nu is het anders. Ik plan zoetwaterduiken
en ga doelbewust onder. En met name in
de Toolenburgerplas. Daar kom ik nooit
teleurgesteld het water uit. Genoeg reclame
op papier, we gaan er maar eens duiken.
Wellicht kan ik het zoete, ondergewaardeerde
duikwater hiermee wat meer op de
voorgrond krijgen, want dat verdient het!

KNAKKIE EN VLEKKIE
De Toolenburgerplas is een zandafgraving
en ligt in Hoofddorp. Eenvoudig
‘s Zomers luieren tussen de
waterplanten en algendekens.
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gezegd: op een steenworp afstand van de
Haarlemmermeerse Bosplas. Mijn duiken
start ik vaak bij het surfstrandje vlak bij
restaurant Long Island. Het parkeerterrein is
ruim en vrij toegankelijk. Het afgebakende
duikgebied ligt recht achter het restaurant.
Via het surfstrandje is het eenvoudig te water
gaan. In het duikgebied zijn enkele objecten
afgezonken voor duikers zoals rifballen,
wrakjes, houten manden en korven. Met
name baarzen, snoeken en zwartbekgrondels
zijn graag bij deze korven. De waterplanten
groeien ’s zomers overvloedig in de
oeverzone. Tijdens nachtduiken kan je
in het ondiepe deel blankvoorn en kleine
modderkruipers vinden. Maar waar de
Toolenburgerplas bij duikers bekend om
is geworden, zijn de Europese meervallen
(Silurus glanis). Waar zij zich ’s winters
ophouden voor de winterslaap… ik heb ze
nog niet gevonden. Maar in het voorjaar,
wanneer de watertemperatuur lekker begint
te stijgen, komen ze naar de oeverzone. Mijn
allereerste ontmoeting met een Europese
meerval was hier, in 2009. Ik weet niet wie
er harder schrok, de meerval of ik. Het was
‘Knakkie’, allemachtig wat een beest. De

rechterbaarddraad is geknakt en staat nu
naar boven gericht. De afgelopen zes jaar
kom ik haar in de zomerperiode tegen. Ik
herken de verschillende meervallen via
vlekpatronen aan de rand van de staart of
de typische kenmerken zoals bij Knakkie of
‘Vlekkie’. Jullie raden het al, deze laatste heeft
een crèmekleurige vlek bovenop, achter de
kop. Meervallen zijn best wel nieuwsgierig
en zij komen naar jou toe, draaien dan
doorgaans weer een rondje en komen vaak
nog een keer bij je kijken. Je kunt beter niet
zelf naar ze toe zwemmen want daar houden
ze niet van. De lengte van zowel Knakkie
als die van Vlekkie is 120 cm. ‘Bolle’ is de
grootste met zijn 150 cm. En dan zijn er
zeker nog drie tussen de 90-110 cm.

GENOEG TE ZIEN
Diepe duiken maak ik niet in de
Toolenburgerplas. Wat ik zoek, bevindt
zich in de oeverzone tot maximaal acht
meter diepte. Snoekbaars in het voorjaar.
Blankvoorn, paling, zwartbekgrondels en de
kleine modderkruipers tijdens nachtduiken.
Karper en zeelt in mindere mate, vooral in
de paaiperiode. Er is dus genoeg te zien!

Zeg nou eerlijk, de
eerste gedachte is
toch ’walvishaai’?

Snoek, altijd een leuk
fotomodel.

Snoekbaars in het voorjaar. Sinds 2015 een wrakje
erbij; ‘Stormvogel’ (boven).

Blankvoorn zoek je vooral ondiep
(linksboven).
Zeelt is een zeldzaamheid, maar als je
die ziet...YES! (midden).
Infobord duikgebied Toolenburgerplas.
De instap bij restaurant Long Island is
eenvoudig (onder).

Grote vissen zoals paling, snoekbaars,
snoek, baars en zo nu en dan een meerval
behoren tot een regelmatige ontmoeting
tijdens de zoetwaterduiken. Toegegeven,
een kleurenpracht zoals in de Grevelingen
vind je zeker niet in zoet water. Maar wel
veel onderwaterleven dat zeker de moeite
waard is. Inmiddels ken ik de meervallen
goed, en zij mij denk ik ook wel. Naast de
meerval zijn de andere vissen zoals snoeken
en baarzen redelijk goed te benaderen
en voor mij een geliefd onderwerp. Deze
jongens maken het zoetwaterduiken daarom
ook zo leuk. En een leuke bijkomstigheid: je
hoeft niet te spoelen! Ik zeg: ga ervoor, maar
pas op! Voor je het weet, ben je misschien
net zo’n ‘zoetekauwer’ als ik.

INFO TOOLENBURGERPLAS
De Toolenburgerplas ligt vlak bij Hoofddorp. De ingang
van het parkeerterrein ligt tegenover IJweg 1215. De
dichtstbijzijnde vulstations zijn Duikcentrum NieuwVennep, Duikservice Hillegom en Duikcentrum The Wave.
FACILITEITEN
Toiletten vind je op het zonneveldje links, achter
het bruggetje. Restaurant Long Island ligt naast het
surfstrandje waar je wat kunt eten en drinken.
HANDIG OM TE WETEN
Wanneer het zicht in de zomer slecht is in de
Haarlemmermeerse Bosplas, dan is het zicht in de
Toolenburgerplas juist redelijk tot goed. In de winter is dit
omgekeerd. Pas op met je opstijging tijdens zonnige dagen
of wanneer er een goed surfwindje staat: het kan druk zijn
aan de oppervlakte! Zoek meerval ‘s zomers ondiep tussen
de waterplanten waar ze verdekt onder kunnen liggen.
Adres: IJweg tegenover 1215, Hoofddorp.
DUIKEN.NL

35

NOORD-HOLLAND

De fuut jaagt en snoept van
de zoetwatermosseltjes.

Als snoekbaarzen eitjes hebben,
beschermen ze deze fel.
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TOOLENBURGERPLAS
HOOFDDORP

«Het moment dat ik de albino-meerval
zag, deed mijn hartje sneller kloppen!»
Vaak kreeg ze de vraag van kennissen ‘of er wel wat te zien was’
onder water. Voor haar nog meer reden om zich te verdiepen in
onderwaterfotografie. Inmiddels heeft ze al behoorlijk wat mooie
platen geschoten en bewijst Nancy van Ollfen dat er wel degelijk wat
te zien is, zeker in de Toolenburgerplas in Hoofddorp!
TOOLENBURGERPLAS
Ik duik veel in Nederland, gemiddeld
twee keer per week, het meest in de
Toolenburgerplas. Het is zo divers, dat
je nooit weet wat je gaat tegenkomen
tijdens een duik. Altijd weer spannend
dus! Enorme snoeken tussen de kleine
visjes in de bus, tot palingen tussen het
wier. Baarsjes, snoekbaarzen, karpers,
brasems, voorntjes, meervallen en de
nodige grondels en zoetwaterkreeftjes…
Natuurlijk hangt alles af van de periode
dat je hier duikt. Het valt mij altijd
weer op dat het onderwaterleven in de
Toolenburgerplas behoorlijk uit de kluiten
is gewassen. Ook doen de Hollandse
zoetwaterkreeftjes het erg goed, elk jaar
zie ik er steeds meer. De Amerikaanse
zoetwaterkreeftjes (exoten) ben ik nog
niet tegengekomen. Een steur is vaker
gespot en staat nog op mijn lijstje om
eens op de gevoelige plaat vast te leggen.
Helaas heb ik hem nog niet gezien. Mijn
allermooiste duik was in het voorjaar.
Toen kwam ik een albino-meerval tegen!
Ik wist dat er een aantal meervallen zaten,
maar deze kwam echt als een complete
verrassing. Nooit geweten dat deze witte

vis hier woonde. Niet alleen ik, ook mijn
buddy’s die hier regelmatig duiken,
hadden nog nooit zo’n meerval gezien. Op
het moment dat ik hem tegenkwam, ging
mijn hartje toch wel sneller
Naam: Nancy van
kloppen. Dit was in de
Olffen
paaitijd van de meervallen.
Duikt sinds: 2008
Brevettering: Master
De mooie witte meerval
Scuba Diver
had op dat moment een
Naam duikstek:
knuffelsessie met een
Toolenburgerplas
gevlekte soortgenoot.
ELK JAARGETIJDE IS BIJZONDER
Qua wrakken is het ook leuk, zoals de bus
op vijf meter diepte en een rode auto op
tien meter diepte. Daarnaast zijn er nog
wat autowrakjes en een leuk begroeide
boot. Elk jaargetijde is bijzonder in de
Toolenburgerplas. Heel vroeg zie je de
fuut jagen onder water en snoepen van de
zoetwatermosseltjes. Die futen kunnen
zomaar ineens naast je zwemmen, wat
elke keer een uitdaging is om deze goed
op de foto te krijgen trouwens! Meestal
is dat voor mij al een voorbode op al

het leuks wat nog gaat komen, zoals de
snoekbaarzen, als deze eitjes hebben
en er alles aan doen om hun nest te
beschermen. Of de meervallen waar je erg
dichtbij kan komen. Zeker als ze een nest
hebben, dan zijn ze toch wel honkvast. Ik
zorg wel altijd voor een gepaste afstand
van 1,5 meter. Dus op de vraag of er wat te
zien is onder water in Nederland? Echt wel!

Maximale diepte: 18 meter
Faciliteiten: paviljoen met toiletten –
deze mag je alleen gebruiken als je er
ook iets nuttigt. Verder geen sanitaire
voorzieningen.
Instap: rechts met een paar treden het
water in en links kun je via het strandje
het water in.
Niveau: ervaren
Parkeren: bij het nabijgelegen
paviljoen
Adres: IJweg , Hoofddorp

Wauw, een witte meerval!

DUIKEN.NL
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HAARLEMMERMEERSE BOSPLAS
SAMENSCHOLING

SAMEN
STERKER
Als eenling loop je veel gevaar. In groepsverband
ben je al beter beschermd. In de natuur zien we
veel schoolvorming, zeker bij de juveniele vissen.
Tijdens duiken in het najaar valt het me telkens
weer op. Wolken met eerstejaars visjes. Maar is het
gevaar dan geweken?

Enkele jonge brasems sluiten
zich aan in de school baarsjes.
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Tekst en foto’s: Janny Bosman
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I

HAARLEMMERMEERSE BOSPLAS
SAMENSCHOLING

k waan mij in tropisch water met een
enorme school visjes. Het maakt me even
niet uit of het nu sardientjes, soldaatvisjes,
of jacks zijn. Het gaat om de schichtige
beweging van de school, die als een bal
heen en weer schiet. Het matige zicht en
de watertemperatuur van twaalf graden
doen me ontwaken. Maar de school met
zijn typische snelle reacties blijft. Een
fuut scheert door het water en doorklieft
de bal met jonge baarsjes. Snel wordt
de school weer gevormd. Een geweldig
schouwspel in het ondiepe water van de
Haarlemmermeerse Bosplas. Je ziet een
patroon dat de baarsjes bescherming
zoeken tussen het riet, maar er telkens
weer uitkomen op zoek naar voedsel
tussen de stenen die bedekt zijn met
quaggamosselen. De fuut zwemt weer aan
de oppervlakte en kijkt af en toe onder
water of de school vis nog in de buurt is.
Grappig om dit zo gade te slaan als duiker.
Verderop hangt een snoek bij het riet en ook
hier is een school baarsjes te vinden. In mijn
beleving kan de snoek toch heel simpel de
school inschieten en een hap vis grijpen.
Vreemd dat dit zelden gebeurt, althans,
niet voor mijn camera. Alsof de baarsjes
precies weten; nu kan het wel. Ik vind het
nogal wat om met die grote rover te sollen

Visjes? Waar zijn jullie?
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als klein visje. Wanneer ik zo’n grote school
tegenkom, zijn het altijd baarsjes. In de
school zwemmen wel vaak jonge brasem en
jonge voorns mee van hetzelfde formaat.
Ook zij wanen zich veiliger in een grote
groep. Maar het overgrote deel bestaat uit

«Een trage sluitertijd
brengt snelheid in het
beeld en een groot deel
van de visjes zal hierdoor
herkenbaar zijn»
baarsjes. Uiteindelijk zal het merendeel
van de juveniele visjes ten prooi vallen
aan roofvissen, futen en aalscholvers.
De gelukkigen onder hen volgroeien tot
paairijpe exemplaren.
PLAN EN UITVOERING
Het lijkt zo eenvoudig: ‘even’ een plaatje
schieten van die behoorlijk grote school
met visjes. Kan niet verkeerd gaan,
toch? Helaas. De zilveren gloed op de
schubben weerkaatst het flitslicht en je

hebt duidelijk delen van overbelichting
op je foto. De vis is hierdoor zelfs moeilijk
te determineren. Dat moet anders.
Verder verwijderd en egaler belichten
is ook geen optie, het lijkt wel een koek
van vis waarbij maar een enkeling als
soort herkenbaar is. Ik bekijk thuis mijn
beelden en maak daarna een plan. In een
vervolgduik monteer ik een zoomlens
12/40mm en stel mijn flitsers af op een
matige belichting met een breed bereik.
De school visjes zal wegzwemmen
wanneer ik ze dicht probeer te benaderen.
Met die zwemsnelheid van de visjes zal ik
ze met de cameraset moeten volgen zoals
bij een actiefoto. Een trage sluitertijd
brengt snelheid in het beeld en een groot
deel van de visjes zal hierdoor herkenbaar
zijn met de typische streeppatronen.
Het plan is er, maar de uitvoering is nog
steeds een hele klus. Tijdens mijn duik
gaat het regenen en de lichtinval in het
water verandert hierdoor sterk. Het is
dus nogal wat spelen en uitproberen met
belichting en diafragma. Maar het doel
heeft resultaat, het ziet er al veel beter
uit. Het jonge grut heeft mij behoorlijk
beziggehouden. De fuut heb ik deze
duik niet meer gezien, die heeft zich
waarschijnlijk helemaal volgevreten.

Middelgrote baarzen hebben het
zware eerste jaar overleefd.

De snoek is nu nog even passief,
maar pas maar op...

1/2018
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OUDERKERKERPLAS
OUDERKERK AAN DE AMSTEL

Het zand is gebruikt voor onder
andere de aanleg van de A9.

FOTO: MARTIN DE VRIES

INFO
Maximale diepte: 40 meter
Faciliteiten: geen
Instap: brede betonnen traptreden
Niveau: ervaren
Parkeren: plek voor acht auto’s
Adres: Aan de Wind,
Ouderkerk aan de Amstel

«Dit is een plas waar altijd
‘iets te doen’ is»
Slecht zicht, veel puin en betonijzer.
De Ouderkerkerplas klinkt niet echt
aantrekkelijk. Maar volgens Martin de Vries
is het tegendeel waar.
DE OUDERKERKERPLAS

De Ouderkerkerplas is zo’n plek die
voor velen onbekend is en voor mij tot
Duiken is voor mij therapie. Het geeft
kortgeleden ook. Hier en daar hoor je
rust en ontspant. Ik noem mijzelf een
verschillende verhalen: veel betonijzer,
‘snapshot’-fotograaf. Mijn foto’s zijn
veel puin, slecht zicht… Het zand is
niet altijd even scherp, maar wel met
gebruikt voor onder andere de aanleg
gevoel. Ik zoek de duikstekken op waar ik
van de A9 en vervolgens is er veel bouwhoop een mooie foto te kunnen maken.
en puinafval in gestort. Wat blijkt? Het
zicht is vaak tussen de 5 en 10 meter! En
er is mooie lichtinval met zonneschijn.
Ondieptes waar de heren snoek en karper
liggen te zonnen. Grote wolken met klein
grut, vele soorten visjes en kreeftjes. Het
leven dat je tegenkomt is hier overigens
vaak groot, zo ook
Naam: Martin de Vries
snoek, snoekbaars,
Duikt sinds: 2009
baars, paling en
Brevettering: NOB 3*
brasem. De Nieuwe
en PADI Divemaster
Meer heeft veel
Naam duikstek:
Ouderkerkerplas
afvalstort uit de jaren
60 en 70, maar in de
Ouderkerkerplas kan je wat dat betreft je
hart ophalen. Veel gaten, overhangende
betonplaten, hoekjes waar leven kan
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zitten en regelmatig liggen de palingen
dan op je te wachten. Vanwege dit vele
puin met de uitstekende, soms scherpe
punten, zou ik het wel afraden voor de
beginnende duiker om hier een duik te
maken. De ondiepe oevers tussen de
nul en vijf meter hebben veel begroeiing
en dit zijn mooie schuilplekken voor
vissen. Heerlijk om daar rond te struinen!
Dankzij de beluchting (toevoer van
zuurstof) om onder meer het grote
algenprobleem in de zomermaanden
tegen te gaan, is het zicht door de jaren
heen stukken beter geworden. Door
waarschijnlijk het vele betonijzer maakt je
kompas soms rare capriolen. Natuurlijke
navigatie is een must! Van oktober tot
en met april is de Ouderkerkerplas
gesloten voor duikers in verband met het
vogelbroedseizoen. De Ouderkerkerplas
is een plas waar daadwerkelijk wat ‘te doen
is’. Een standaard duikgebied trekt mij niet
zo. De natuur, het onderwaterleven, het
scharrelen: dat maakt voor mij de duik.

ONZE FAVORIETE CENTERS
SCUBA CONNECTION NAARDEN

NOORD-HOLLAND

«Het zien groeien van een duiker op welk niveau
dan ook geeft ons een ongekend gevoel»

SCUBA CONNECTION
Jullie duikcentrum was er ineens heel
snel... Ons duikcentrum is ontstaan
uit een telefoontje met één van onze
partners. Zo zagen we mogelijkheden
voor een duikschool en winkel in ’t
Gooi. Vanuit daar zijn we verder gaan
onderzoeken en twee maanden later was
Scuba Connection een feit.
Alle opleidingen zijn van PADI?
Wij bieden PADI-cursussen voor de
absolute beginner tot en met instructeur.
Al onze opleidingen zijn flexibel en je kunt
starten als het in jouw en onze agenda
past. Zo hoef je nooit te wachten op de
volgende cursus: agenda erbij en starten
maar. We zijn ook druk in de weer met
het sidemountduiken. Bovendien hebben
we de duikschool ook vaak vol met PADI
professionele opleidingen.
Lesgeven is echt jullie ding.
Zeker! Lesgeven in duiken zit ons en onze
instructeurs in het bloed. Vandaar dat je
bij ons héél veel enthousiasme ervaart. Het
maakt ons niet uit welke cursus we geven,
het bijbrengen van nieuwe vaardigheden
en kennis is al een cadeau op zich! Dan
maakt het voor ons niet uit of dat een

proefduik of een PADI
Divemaster is. Het zien
groeien van een duiker
op welk niveau dan ook
geeft ons een ongekend
gevoel.
Waar maken jullie de
opleidingsduiken?
De logistiek van onze
duikschool is relatief
eenvoudig. Ons
zwembad, de Lunet
in Naarden, ligt op
twee minuten van de
duikschool. Voor de
buitenwaterduiken
vind je ons in
Vinkeveen en de Spiegelplas. Beide op 20
minuten afstand van ons zenuwcentrum.
Jullie hebben ook een duikwinkel?
Jazeker, onze winkel in Naarden is beladen
met mooie merken. Eén van onze favoriete
merken is XDEEP. De reden waarom
is eenvoudig. XDEEP biedt een breed
assortiment aan wings en sidemountsets,
die comfortabel en mooi zijn. Bovendien
kan je je eigen wing ontwerpen. Daarbij
voeren we ook met trots Scubapro, Fourth
Element, Camaro en Tusa.

FOTO: ALEXANDER KOENDERS

Scuba Connection is een new face on the block. Opgericht door
Olga Knijn en Berdi Boeve in 2018, staan ze nu al in onze selectie
van favoriete duikcentra van Nederland. Veelbelovend als je het
ons vraagt. Hup naar Naarden en ervaar het zelf.

Jullie organiseren ook IDC’s?
YES! Volop organiseren wij de PADI
IDC. Hiervoor hebben we onze flexibele
IDC’s. Dat houdt in dat wij jouw PADI
instructeurs-cursus aanpassen aan
jouw wensen, snelheid en agenda.
Met een eigen Course Director en
een ervaren crew, gaan we alles
uit jou halen, om van jou een PADI
duikinstructeur te maken.
Hebben jullie nog leuke
toekomstplannen? We blijven zelf
leren en innoveren. Zo voegen we
elk jaar nieuwe activiteiten toe aan
ons menu. Voor 2020 is dat vooral het
sidemountduiken. In combinatie met
XDEEP is dat een hele leuke ervaring
en biedt dit veel voordelen. Ook zijn we
gestart met de PADI TecRec cursussen.
Voor 2021, ach daar verzinnen we wel
wat op. Dus houd ons in de gaten.
Of beter, kom eens langs!
INFO SCUBA CONNECTION NAARDEN
Opleidingen: PADI
Faciliteiten: shop, ruim leslokaal
Website: www.scubaconnection.nl
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TWISKE
ONDERWATERPARK

«Heerlijke duikstek vlak bij Amsterdam»
Sinds de start van haar duikcarrière duikt Marlène Terpstra al in
’t Twiske, aangewezen als Natura 2000 gebied. Een prachtig
bijgehouden plas en niet alleen onder water een gebied om eens een
kijkje te gaan nemen.

TWISKE OOSTZAAN
’t Twiske kent twee officiële duikstekken,
het Kure Jan Strand en Twiske
Onderwaterpark, bij het Paviljoen. De
beste periode om in ’t Twiske te duiken
is het voor- en najaar. Het zicht is dan
nog redelijk goed en er is nog niet zo
heel veel algenbloei. In de winter is het
water kraakhelder, maar is er minder
leven. In het voor- en najaar zwemmen
vele scholen baarsjes en voorntjes
rond en snoeken zijn aan het jagen. De
snoekbaarzen laten zich weer zien en
beschermen hun nest op de containers en
in de verschillende kuilen. Tegenwoordig
is er een heus Onderwaterpark in ‘t
Twiske. Via de steiger ga je eenvoudig
het water in en uit. Onder water liggen
heel veel objecten, waaronder een
oefenplatform. Allemaal aan elkaar
verbonden met lijnen waardoor je
verschillende routes kunt volgen. Deze
routes staan aangegeven op een bord
aan de waterkant. Persoonlijk vind ik
dat er te veel objecten liggen, maar ik
constateer wel dat de vele kleine voorntjes
en baarsjes hun beschutting zoeken onder

de dakpannen, dat de objecten begroeid
raken met driehoeksmosseltjes en dat
de bomen snoeken herbergen. Boven
de rode containers, waar je als duiker
doorheen kunt zwemmen, hangen de
snoekbaarzen rustig te
Naam: Marlène Terpstra
chillen. In de bestelbus
Duikt sinds: 1996
die helemaal begroeid
Brevettering: Master
is met mosseltjes, zitten
Scuba Diver
hele scholen piepkleine
Naam duikstek: ’t Twiske
zoetwatergarnaaltjes
in een bepaalde tijd van het jaar. Soms
zoveel dat het water af en toe roze/rood
kleurt. Bij ’t Twiske Kure Jan Strand heb
je twee instapmogelijkheden: vanaf het
strand - in dit jaargetijde moet je even een
stukje uitzwemmen, anders zit je met je
te gaan, ook met beginnende duikers, die
duikuitrusting helemaal vast in het wier
rustig op het platform kunnen bijkomen
dat hier volop groeit! Of door een eindje
van de afdaling langs het touw, hun
te wandelen, en dan door middel van een
oefeningen op hun gemak kunnen doen
trapje het water in. Bij de tweede plek kom en in de tussentijd zich vergapen aan de
je gelijk bij een aantal oefenplatforms uit,
snoekbaarzen. Ook aan deze kant heb je
waar op dit moment ook een flink aantal
vele objecten onder water liggen. Maar
snoekbaarzen zich ophoudt. En vergeet de geen plattegrond boven water helaas,
snoek niet die je van onder het platform in waar je even op kunt kijken wat er te
de gaten houdt! Lamp nodig! Ook is er een
zien is. Daarvoor moet je het web op.
‘Babbelbox’, ga er maar eens kijken. Dit
Het typische zoetwaterleven is hier te
vind ik altijd een mooie plek om naartoe
vinden: snoeken, paling, snoekbaarzen,
baarsjes, voorntjes, zoetwatermosseltjes
en karpers. Qua begroeiing langs de kant
rietkragen, in het water ondiep het (krans)
wier. Voor mij is ’t Twiske een heerlijke
duikstek, en dat zo dicht bij Amsterdam!

FOTO: MARLÈNE TERPSTRA

INFO

Het typische zoetwaterleven is hier
te vinden waaronder snoeken.

44

DUIKEN.NL

Maximale diepte: 30 meter
Faciliteiten: parkeerplaatsen, horeca
bij Onderwaterpark, Kure Jan klein
kioskje op strand, toiletten.
Instap: via strandjes of bij
Onderwaterpark d.m.v. gebruik steiger
Niveau: eenvoudig
Parkeren: betaald parkeren, € 3,50 per
3 uur, € 6 voor hele dag, betalen met
pinpas
Adres: Onderwaterpark: Noorderlaaik 8,
Oostzaan Kure Jan: Stootersplas, Kure
Jan Strand, Den Ilp

ONZE FAVORIETE CENTERS
DUIKCENTRUM DOWN UNDER

NOORD-HOLLAND
INFO DUIKCENTRUM DOWN UNDER
Opleidingen: PADI
Faciliteiten: onderhoud en keuringen,
theorieruimtes, clubbar
Vulstation: 200 en 300 bar
Website: down-under.nl

«Ik zie graag lachende duikers
in de opleiding, maar ook in
ons duikteam.»

Richard Wintershoven richtte in 20 augustus 1990
het duikcentrum Down Under op in Amsterdam.
Naast alle duikopleidingen van PADI, begeleiding
van pro’s van Down Under en de beste merken in
hun duikwinkel, gaat het bij Down Under vooral
om gezelligheid en plezier.

DOWN UNDER
Wat maakt lesgeven zo leuk?
Het overbrengen van lesstof op een
begrijpbare manier, geeft veel voldoening.
Vooral als je ziet dat daardoor duikers
groeien en meer zelfvertrouwen krijgen.
Het geven van de opleidingen doe ik
uiteraard niet alleen, maar met een groep
enthousiaste en professioneel handelende
pro’s van ons gelijknamig duikteam. Er
worden door hun goede duikers opgeleid,
en veelvuldig gelachen. Ik zie graag
lachende duikers in de opleiding, maar
ook in ons duikteam.
Welke opleidingen bieden jullie aan?
Alle opleidingen van PADI. Zowel
de Rescue- en Nitroxcursus zijn de
absolute favoriet. Maar bootduik- en
wrakduikopleidingen die we organiseren
vanaf onze 6,4 meter lange rubberboot,

geeft zeer zeker een lach op de gezichten
van onze duikers. Onze boot heet de
EXPERIENCE en hiermee gaan we
regelmatig mee met de ferry naar
Engeland en rijden verder naar een
toplocatie om wrakduiken te maken. Of
waanzinnige klif- of driftduiken nabij
Oban, bij een van de eilandjes in het
historierijke Schotland.
Waar maken jullie de zwembadduiken?
We gebruiken het Noorderparkbad in
Amsterdam Noord op de dinsdagavond
tussen 19.00 en 20.00 uur. De verstelbare
bodem geeft de juiste gewenste diepte
afhankelijk van het niveau van de duikers
in opleiding.
Wat is jullie ‘huisrif’? Het Kure Jan Strand
aan de Den Ilp zijde is ons eigen huisrif
een superleuke plek waar we een heus
onderwaterparcours hebben liggen met
wrakjes van diverse zeil- en roeiboten

en een catamaran. Op maar liefst vijf
verschillende diepten zijn er door ons
duikteam oefenplatforms geplaatst.
Voor duikmateriaal zit je bij Down
Under ook goed. We hebben diverse
favoriete merken zoals Scubapro
voor ademautomaten, trimvesten
en duikinstrumenten. Voor de ABCmaterialen hebben we gekozen voor
Scubapro en Tusa. Beide vind ik echt een
absolute nummer één voor innovatie
betreffende buitenwatervinnen, snorkels
en duikbrillen. Voor de natte duikpakken
geven we voorkeur aan Bare, Scubapro
en Waterproof. Wat ik erg belangrijk vind
van bovenstaande merken, is de aftersale
en hun persoonlijke contact met mij
persoonlijk en de Down Under stafleden.
Wat maakt jullie uniek? We nemen
de tijd voor een goed advies en een
redelijke pricing. Beide punten zijn met
elkaar verbonden, en een eerlijk advies
onderbouwd door de 35 jaar ervaring. Je
bespaart daardoor een onnodige aanschaf
en kunt direct aan de slag. We zetten de
duiksets gelijk in elkaar zodat je alleen
nog naar de duiklocatie hoeft te rijden. En
te water kunt. PLONS!
Down Under organiseert ook leuke uitjes?
In combinatie met een uniek en hecht
duikteam zorgen we ervoor dat de opgeleide
duiker niet in een leegte terechtkomt na
de opleiding. We organiseren meer dan 65
duiken per jaar en we liggen heel vaak in het
zwembad. Het duikteam organiseert ook
diverse reizen naar onder andere Tobago,
Bonaire, Egypte en onze favoriet Schotland!

DUIKEN.NL
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NEDERHORST DEN BERG
ZOETWATERKWAL

ZOETWATERKWALLEN

KUNNEN JULLIE DOOR
EEN WATERKRAAN?
Van een zoetwaterkreeft of zoetwaterkrab hebben de meeste
duikers wel eens gehoord. Maar wie is er bekend met
kwallen die in zoet water leven? René Lipmann gaat in de
Spiegelplas op zoek naar deze mysterieuze neteldieren.
46
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Tekst en foto’s: René Lipmann

Een zoetwaterkwal is
vrijwel net zo groot als
een 2 euromuntstuk.

DUIKEN.NL
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ZOETWATERKWAL

Wat een wondermooi diertje
is de zoetwaterkwal!

M

et pulserende bewegingen
zwemt een klein snottebelletje
door het water. Opeens hoor ik
Vader Abraham ‘Kunnen jullie door een
waterkraan?’ zingen. Tot mijn grote ergernis
krijg ik de hele duik het Smurfenlied niet
meer uit mijn hoofd. Ik richt mijn camera op
het doorzichtige onderwerp dat voor 99% uit
water bestaat. Scherpstellen valt niet mee,
ik bijt mijn mondstuk nog net niet stuk van
frustratie. Zeg, zoetwaterkwal: kunnen jullie
door een waterkraan?
Er zijn waarschijnlijk weinig badgasten die
kwallen leuk, mooi of interessant vinden.
Onderwaterfotografen weten wel beter.
Kwallen zijn bijzonder fotogeniek! In mijn
kennissenkring zijn er heel wat duikers die
speciaal naar Zeeland rijden om in
het Grevelingenmeer de bloemkoolkwal
te fotograferen. Minder bekend is het
voorkomen van zoetwaterkwallen. Als ik
gewapend met mijn onderwatercamera op
de steiger van de Spiegelplas sta, vragen
drie jonge snorkelaars direct: «Steken de
kwallen? We hebben ze nog nooit gezien en
wisten ook niet dat ze bestonden.» Ik kan
de jongens geruststellen, de zoetwaterkwal
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is compleet ongevaarlijk voor mensen. De
tentakels zijn te zwak om door onze huid
heen te dringen. Toch is het in binnenwater
soms oppassen geblazen. In het Veerse
Meer zijn afgelopen zomer drie zwemmers
gemeen verwond doordat ze gestoken
werden door een kruiskwal. Kruiskwallen
worden net als de zoetwaterkwal slechts
een paar centimeter groot, maar het gif uit
de netelcellen kan gemeen steken. Ik weet
het uit eigen ervaring na een snorkelduik in
het Goese Meer.

Ik krijg het “Kunnen jullie
door een waterkraan?“
van Vader Abraham niet
meer uit mijn hoofd.
Ook onder water niet.

zoetwaterkwal zag ik in de Maarsseveense
Plassen. Koud terug van mijn eerste
buitenlandse duikvakantie naar L‘Estartit
in Spanje, zwom ik straal aan het dansende
kwalletje voorbij. Ik waande me onder water
ZILVERWIT
nog even in de Middellandse Zee waar we
Ik ben mijn kwal kwijtgeraakt en ga op
iedere duik massaal kwallen tegenkwamen.
jacht naar een nieuwe. Ik richt mijn blik naar Pas op de waterkant drong het tot mij door
het wateroppervlak. Gelukkig, ik zie meteen hoe bijzonder de waarneming was. Want,
meerdere zilverwitte kwalletjes
wanneer duiken zoetwaterkwallen nou
in het heldere water zweven. Het zijn er
eigenlijk op in onze zand- en kleiputten?
eigenlijk bizar veel, echt een kwalletjessoep. De soort staat voor Nederland en België te
Zoetwaterkwallen zag ik eerder in de
boek als zeldzaam. Alleen onder bepaalde
Vinkeveense Plassen en vorig jaar in de
omstandigheden duikt de kwal op. De
Boschmolenplas bij Panheel. Helaas dook ik belangrijkste factor is de temperatuur van
toen met een sheye-objectief. Van een kwal het water. Deze dient over een langere
ter grootte van een 2 euromuntstuk blijft
periode rond of boven de twintig graden te
met een dergelijke extreme lens niet zoveel
zijn. Nu gaat de zomer van 2020 vast niet nog
herkenbaars over op de foto.Mijn eerste
de boeken in als de warmste zomer van deze

«Kunnen de kwallen steken?»
vragen de snorkelaars.
De neteldraden zijn voor
de mens onschadelijk.

eeuw, maar het water van de Spiegelplas is
inderdaad een comfortabele twintig graden.
De rest van het jaar zijn
de kwallen ook in de plas aanwezig, maar
dan als een onvindbaar klein poliepje van
0,5 tot 2 mm. Dit poliepstadium kan door
afsnoering overgaan in een kwal. Kan, want
een poliep kan zich ook voortplanten door
deling. Hun regeneratievermogen is zeer
groot, uit een klein stukje poliep kunnen
dan ook totaal nieuwe individuen groeien.
Zoetwaterpoliepen die duikers nog net met
het blote oog waarnemen, betre en meestal
hydra’s. Hydra’s kunnen niet zwemmen,
maar zijn toch vrij beweeglijk. Door de
zoeker van mijn camera heb ik hydra’s
weleens zien kopjeduiken. Al buitelend

kroop de poliep in het rond, zo grappig! De
brakwaterpoliep valt nog meer op dan de
hydra’s doordat ze altijd kolonies vormen.
Duik je in Vinkeveen dan kun je deze
poliep eigenlijk niet missen.
WEL OF NIET UIT DE KRAAN?
Het is gaaf om het typische gedrag van
de kwalletjes te volgen. Ze zwemmen
met sierlijke bewegingen richting het
wateroppervlak, pauzeren even en
zwemmen verder. Dichtbij de waterspiegel
draait de kwal zich en zweeft elegant naar
beneden. De gelatineachtige doorzichtige
schijf is afgezoomd met honderden fijne
randtentakels. Ik tel vier tentakels die
duidelijk langer zijn. In het midden van

Vanaf de bodem zweeft het snottebelletje naar het wateroppervlak.

de kwal zie je duidelijk de maagsteel die
eindigt in vier mondlappen. Er is iets
geks aan zoetwaterkwallen, net als in
Vinkeveen een paar jaar geleden zie ik
ook nu kwallen die enige tijd omgekeerd
op de bodem liggen. Het geeft mij de
gelegenheid om de wit doorzichtige
kwal tegen een achtergrond van
driehoeksmosseltjes te fotograferen. Het
blijft door mijn hoofd spoken. Kunnen
zoetwaterkwallen door een waterkraan?
Ik smurf een bericht naar waterbedrijf
Waternet. Al snel ontvang ik een reactie
van Laura die schrijft: Een kwal uit de
Spiegelplas kan niet uit de kraan komen;
de Spiegelplas is geen drinkwaterbron.
We halen ons water uit de Bethunepolder
en het Amsterdam-Rijnkanaal. Dit wordt
via de Waterleidingplas naar de zuivering
gebracht. Het water wordt gefilterd,
gezuiverd en behandeld met ozon etc. Ik
denk dat kwallen dit niet overleven (als ze
het transport door leidingen wel kunnen
overleven). In mijn hoofd neem ik weer
afscheid van Vader Abraham en ben niet
meer bevreesd voor kwallenspaghetti in
mijn glas water. En ja... zoetwaterkwallen
bestaan echt, al zie je ze niet vaak.

Een kolonie brakwaterpoliepen tussen driehoeksmosselen.
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DE SPIEGELPLAS

Om de duiksteiger te bereiken moet
je een stuk lopen over het Googpad.
Opvallend, een aantal tentakels van de
zoetwaterkwal zijn duidelijk langer.
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De Spiegelplas is onderdeel van
de Spiegel- en Blijkpolder. Dit
natuur- en recreatiegebied was in
de middeleeuwen nog een drassig
veengebied. Het moeras werd
ingepolderd en het veen afgegraven.
Door zandwinning is de Spiegelpas
daarna verder uitgediept. De
Spiegelplas is diep, zo’n 30 tot 40 meter,
op sommige plekken zelfs 45 meter.
Zwemmen en duiken
Zwemmen en duiken is in de
Spiegelplas vrij toegestaan. Er
zijn in Nederland weinig duik- en
zwemlocaties die zo fraai opgaan in
hun natuurlijke omgeving. De plas
is over het water bereikbaar via de
sluis ten noorden van de plas naar
de Vecht. Er wordt in deze plas veel
gedoken vanwege het heldere water.
Je hebt kans om rivierdonderpadden,
rivierkreeftjes of kleine modderkruipers
tegen te komen. Ook snoek, paling en
snoekbaars zijn regelmatig te zien. En
soms, als de watertemperatuur over
een langere periode hoog genoeg
is, verandert de Spiegelplas in een
Hollands Jellyfish Lake.
Parkeren: Vrij parkeren, niet geschikt
voor grote groepen. Er is een ruime
duiksteiger met trap waar vanaf je
eenvoudig het water instapt. Pas op:
de steiger kan spekglad zijn!
Adres Spiegelplas: Googpad (via
Dammerweg), Nederhorst den Berg.
Aan de andere kant van de Spiegelplas
ligt een alternatieve duiklocatie met
ruime parkeergelegenheid, Blijkpolder.
Adres: Kooikerboog 1, 1394 ND
Nederhorst den Berg.

WWW.ABCFREEDIVE.NL - INFO@ABCFREEDIVE.NL

Stel online je eigen
duiklamp samen!

Anchor Diving B.V.
+31-23-2052801
diver@anchordiving.nl

DUIKEN.NL
www.anchordivelights.com
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Zon, zee, duiken en strand
Duikopleiding in Zandvoort

Het zand kriebelt tussen mijn tenen. Het is maart, 20 graden, en de
golven die voorzichtig aanspoelen, zorgen dat ik me helemaal ‘zen’ voel.
Even lijkt het net alsof ik op vakantie ben. Maar ver weg van huis ben
ik niet: ik ben in Zandvoort. Het vakantiegevoel wordt nog meer versterkt
als ik Dive Resort Scuba Republic binnenloop aan de boulevard.
Een opleiding volgen in eigen land lijkt helemaal zo gek nog niet…

D

e geur van
zwembadwater en
neopreen zweeft me
langzaam tegemoet. Hier
word ik heel blij van. Uniek
aan PADI 5* IDC Dive Resort
Scuba Republic is de locatie,
mét eigen zwembad en uitzicht
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op zee. Het liefst wil ik direct
een setje aantrekken en het
water inspringen, toch ben
ik hier vandaag helaas niet
om te duiken, maar voor een
interview. Dat neemt niet
weg dat ik nu al volop aan
het genieten ben! Eigenaar

en PADI Course Director
Jan van Voorst heet me van
harte welkom – met uiteraard
slippers aan, we zijn immers
@ the beach! De reden
waarom ik hem een bezoek
breng, is naar aanleiding van
deze speciale uitgave. Want

waarom is duiken in Nederland
eigenlijk leuk? En wat voor
opleidingen of trainingen zijn
dan interessant om te volgen,
ook als je eigenlijk alleen maar
van warmwaterduiken houdt?
Mijn slippers gaan uit, mij krijg
je hier voorlopig niet meer weg!

Tekst: Judith Rietveld Foto’s: René Lipmann

duiken, kun je dat over de
hele wereld. Nederlandse
duikers staan wereldwijd ook
als ‘goede duikers’ bekend.»
Bij Scuba Republic brengt
Jan beide werelden samen.
Leren duiken in Nederland,
maar met het vakantiegevoel
van de tropen. «Zo leiden we
duikers op die goed kunnen
duiken én ook het relaxte
vakantiesfeertje van duiken
leren kennen. ‘The Diver
Lifestyle’ dus!»

om hun PADI Open Water
Diver brevet in drie dagen
te doen, juist vóórdat ze op
vakantie gaan. Of voor de PADI
Open Water Diver Referral.
Hierbij ronden mensen in
twee dagen hun theorie en
zwembadvaardigheden af en
maken de buitenwaterduiken
op hun tropische bestemming.
Dat kan het hele jaar door.
«Het grote voordeel van
hier leren duiken, is dat ze
niet tijdens hun spaarzame

Scuba Republic hangt.
Zwembad met uitzicht over
zee, even lopen over het
strand tussen de middag
of eten bij sunset na de
opleidingsdag, geeft de
opleiding net die extra vibe.»
Ook vervolgopleidingen
worden vaak gegeven bij
het Dive Resort. Jan: «Zeker
vervolgopleidingen kun je
juist in Nederland heel goed
doen. Allereerst is het een
geweldige manier om bezig

The pool is yours! Ideaal zo’n eigen
zwembad. Je kunt altijd het water in en
bent niet gebonden aan vaste tijden.

Maar dan nu dus mijn eerste
vraag aan Jan: waarom is leren
duiken in Nederland helemaal
niet zo verkeerd? «Met name
opleidingen volgen, zie ik
juist in Nederland als een
van de grote voordelen.
Je leert hier duiken, of
verbetert je vaardigheden
onder uitdagendere
omstandigheden. Het water
is kouder, het zicht is vaak
beperkt en je hebt meer
uitrusting aan en bij je.
Kortom, wanneer je onder
deze omstandigheden in
staat bent om te kunnen

«Bij Scuba Republic brengt Jan
beide werelden samen. Leren
duiken in Nederland, maar met het
vakantiegevoel van de tropen.»
ZWEMBAD ALTIJD OPEN
Bij Scuba Republic kun je
alle PADI-opleidingen en
specialties volgen. Dankzij
het eigen zwembad kun je
binnen korte tijd je training
voltooien. Je kunt immers
altijd het water in en bent
niet gebonden aan vaste
zwembadtijden. Veel mensen
komen bij Scuba Republic

vakantietijd op een mooie
tropische bestemming nog
in de boeken moeten en de
helft van de vakantieopleiding
moeten volgen. Ze kunnen
nu dus op vakantie direct
starten met het maken van
mooie duiken! De meeste
van onze klanten voelen zich
wel aangesproken door het
vakantiegevoel dat rondom

te blijven met jouw sport.
Maar vooral ook om je te
blijven ontwikkelen binnen
de duiksport. Er zijn zoveel
nieuwe vaardigheden om te
leren en nieuwe facetten van
het duiken om te ontdekken.
Door veel te duiken,
ontwikkel je steeds weer
nieuwe interessegebieden
en jouw specifieke voorliefde
voor speciale onderdelen.
Denk bijvoorbeeld aan je
PADI Advanced Open Water
Diver brevet of je Rescue
Diver brevet. Zeker met het
PADI Rescue Diver brevet
DUIKEN.NL
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leer je juist in Nederland,
problemen voorkomen of
oplossen in soms uitdagende
omstandigheden. Dat geeft
je des temeer zelfvertrouwen
wanneer je ergens op de
wereld gaat duiken. Er zijn
ook talloze specialties die je
juist in Nederland heel goed
kunt doen. Voor de hand
liggende specialties zijn
bijvoorbeeld Dry Suit Diver
en Nitrox. Maar wat dacht
je van PADI Underwater
Navigator; waarbij je jouw
navigatievaardigheden
verder perfectioneert? Juist
in Nederland een hele kunst
en daarom zo ontzettend
waardevol. Je ziet dat je
dus juist de uitdagendere
omstandigheden
(bijvoorbeeld kouder water en
54
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beperkter zicht) in Nederland
kunt gebruiken, om jezelf
tot een veel betere duiker te
ontwikkelen. Wanneer je in
Nederland kunt navigeren,
kun je het (bijna) overal.» Dit
herinnert me aan een stelling
die we laatst op Facebook
hadden gepost. Iets met
‘kompas’ en ‘voor de sier’.
Meerdere duikers gaven toe
dat ze meestal maar gewoon
achter de gids aanzwemmen
of op goed geluk wat doen.
Zeker een goede reden om
deze cursus in eigen land te
volgen!
Jan vervolgt: «Ook zijn er
heel veel opleidingen en
PADI specialties waarbij het
minder relevant is of je heel
veel van het onderwaterleven
ziet. Maar je echt focust op

«Wanneer je onder deze
omstandigheden in staat bent
om te kunnen duiken, kun je dat
over de hele wereld.»
technieken en vaardigheden.
Denk aan PADI Self Peak
Performance Buoyancy,
waarbij je je drijfvermogen
perfectioneert. Of aan PADI
Freediver. Hierbij ben je
tijdens de opleiding volledig
bezig met ademtechnieken
en je persoonlijke grenzen te
verleggen. Daar heb je niet per
se tropisch water voor nodig.»
IDC AT THE BEACH
Ook duikers die professioneel
aan de slag willen, zijn aan
het juiste adres bij Scuba
Republic. «De PADI Pro

opleidingen zijn uitermate
goed en nuttig om in
Nederland te volgen. Veel
van onze Divemasters en
Instructeurs die we opleiden,
doen dat helemaal niet
om rond de wereld te gaan
reizen en als PADI Pro in
het buitenland les te gaan
geven. Heel veel van onze
Divemasters en Instructeurs
gebruiken hun opleiding om
juist hier in Nederland duikers
op te gaan leiden. Naast hun
gewone werk - of naast hun
bijbaantje, zoals ik dat altijd
noem.» IDC at the Beach

De PADI Pro opleidingen zijn uitermate
goed en nuttig om in Nederland te volgen.
Skills of technieken oefenen: daarvoor
hoef je niet naar het buitenland.

en technieken te leren die
je onder verschillende
omstandigheden kunt
gebruiken en toepassen.
Daarbij komt dat je
meer leert over allerlei
veiligheidsprocedures. Ik
nodig je bij deze dan ook
van harte uit om de PADI
Rescue Diver opleiding te
komen volgen bij Scuba
Republic. Ik denk dat je na
afloop zult beamen dat het
je meer zelfvertrouwen en
een veiliger gevoel geeft.
Voor jezelf, maar ook om
andere duikers te kunnen
helpen wanneer dat
onverhoopt nodig mocht
zijn. Maar bovenal, door
je te blijven ontwikkelen,
groei je ook verder in je
passie voor duiken. Toen ik
ooit mijn Open Water Diver
brevet haalde vond ik dat
prima voor een tijd. Maar op
een gegeven moment wil je

nieuwe vaardigheden leren,
nieuwe locaties ontdekken
en andere avonturen
beleven. Inmiddels ben ik
PADI Course Director en
PADI Freediver Instructor
Trainer. En nog is de
ontdekkingsreis niet klaar.»
Hij heeft wel een heel goed
punt en heeft me overtuigd.
Zeker omdat we nog niet
weten wanneer we weer op
reis kunnen, kan ik hier aan
de slag in een fantastische
setting. Wanneer ik naar
de boulevard kijk, zie ik
enkele herten rustig over
de klinkers dribbelen. Twee
hebben enorme geweien
en volgen de flanerende
vrouwtjes voorop. Dit
schijnt vaker voor te
komen, zeker nu het zo
rustig is. Ons interview
is klaar, maar eigenlijk
wil ik nog niet weg. Dat
vakantiegevoel he…

OVER SCUBA REPUBLIC
wordt veel geboekt bij het Dive
Resort. Instructeur worden
met De PADI Instructor
Development Course in
Nederland, maar dan wel
met je voeten in het zand. As
good as it gets, in Nederland
dus. Met uitzicht over strand
en zee kom je helemaal in de
Instructor-setting. «Sommige
vaardigheden voeren we
ook in zee uit. Kortom; een
bijzondere experience waarbij
je echt het ‘Instructor life’
meemaakt. Ook dankzij
het zwembad kunnen onze
kandidaten heel veel tijd in het
eigen zwembad doorbrengen.
Alle tijd en ruimte om te
werken aan je vaardigheden
om comfortabel te worden
en je zeker te voelen om
Instructor te worden.»

MEER ZELFVERTROUWEN
Jan heeft inmiddels even
twee koude drankjes gehaald
en op het strand is het nog
steeds doodstil. Een enkele
kitesurfer maakt een salto
boven de golven. Nu we
het toch over opleidingen
hebben… Ik ben zelf GUE
Rec 1 duiker en heb mijn
PADI AOWD. Eigenlijk vind
ik dat wel prima, maar ik
hoor ook graag Jan zijn
mening daarover. «Ik twijfel
er absoluut niet aan dat jij
niet prima duikt. Sommige
mensen hebben alleen hun
PADI Open Water Diver
brevet en over de 3000
duiken gemaakt. Dat zullen
geen slechte duikers zijn.
Vervolgopleidingen zijn er
om je nieuwe vaardigheden

Jan van Voorst:
Mijn ontdekkingsreis
is nog steeds niet klaar.

Gelegen op de Boulevard in
Zandvoort is Scuba Republic
het enige PADI Dive Resort in
Nederland aan het strand. Het
beschikt over alle faciliteiten
die nodig zijn om op een
goede, veilige, leuke, maar
vooral relaxte manier te leren
duiken en je PADI-opleidingen
te halen. Het verwarmde
indoorzwembad van Scuba
Republic is het hart van het
duikcentrum. Hier volg je

een groot gedeelte van alle
opleidingsduiken. Door dit
eigen trainingsbad kunnen de
cursussen precies afgestemd
worden op jouw leertempo.
Ook is er geen haast aangezien
er niet aan zwembadtijden
gebonden is. Uitzicht over zee,
een groot privé-terras en een
eigen indoortrainingszwembad
maken Scuba Republic
uniek in Nederland.
www.scubarepublic.nl
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VINKEVEENSE PLASSEN
ZANDEILAND 4

HOTSPOT VINKEVEEN

FOTO: RENÉ LIPMANN

Van heinde en verre komt duikend Nederland naar
hotspot Zandeiland 4 van de Vinkeveense Plassen.
Voor de allereerste openwaterduik of een traingsduik
met een rebreather naar grotere diepte. Funduiken en
een rondje om de beroemde bus met geweldig zicht,
Vinkeveen is the place to be!

INFO
Maximale diepte: 50 meter+
Faciliteiten: toiletten, open
kleedruimte, douche.
Instap: instap voor invaliden
Niveau: eenvoudig
Parkeren: 250 parkeerplekken
Adres: Baambrugse Zuwe 143B
Zandeiland 4, Vinkeveen

UTRECHT

ONZE FAVORIETE CENTERS
SCUBA-ACADEMIE

INFO SCUBA-ACADEMIE VINKEVEEN

FOTO: CEES KASSENBERG

Opleidingen: PADI, TDI, GUE
Faciliteiten: onderhoud, toiletten &
douches, verkoop en verhuur (tech)
duikmateriaal
Vulstation: perslucht, nitrox, zuurstof,
trimix, vullingen tot 300 bar
Website: www.scuba-academie.nl

«Dankzij onze boten heb je
keus uit 30 duikstekken in
Vinkeveen»

De Vinkeveense Plassen mag wel de populairste
duikplek van Nederland genoemd worden. Met
zijn duikcentrum direct aan het water en twee
boten voor de deur, heeft Cees den Toom alles
in huis voor jouw duikopleiding of een heerlijke
dag bootduiken met keuze uit maar liefst 30
duikstekken. Ver weg van de drukke massa!

SCUBA-ACADEMIE
Waarom een eigen duikcentrum?
Nederland is een waterland. Vaak
associëren we duiksport met prachtige
tropische locaties in het buitenland.
Nederland heeft echter zoveel te bieden!
Dit was één van de redenen voor mij
om een duikcentrum te starten. De
Nederlandse onderwaterwereld tonen
aan (toekomstige) duikers. Verder wilde
ik altijd al onder de aandacht brengen dat
we zuinig moeten zijn op ons kwetsbare
ecosysteem te beginnen bij de bron.
Water!
De keus voor Vinkeveen was voor jou
logisch. Hier liggen mijn roots. Ik ben
hier opgegroeid en duik hier al sinds mijn
16e jaar. Inmiddels dus 45 jaar. Ik heb
hier duizenden duiken gemaakt en toch
heeft de plas nog steeds verrassingen.
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Vinkeveen staat garant voor glashelder
water, veel wrakken, veel leven en
prachtige veenwanden. Omdat de plas uit
veel meer bestaat dan de voor veel duikers
bekende duikstek Zandeiland 4, wilde
ik mij onderscheiden. Ik heb twee boten
varen die de duikers naar de allermooiste
duikstekken brengen die Vinkeveen rijk
is. Dit zijn ruim 30 verschillende locaties.
Welke faciliteiten heeft ScubaAcademie? We hebben twee leslokalen,
een deels overdekt terras en buitenbar
aan het water. Wij verzorgen lunches en
BBQ’s voor duikgroepen. De winkel is
gespecialiseerd in technisch duiken en de
veeleisende recreatieve duiker. Ook leuk
voor de niet-duikende familieleden: een
tocht met de Nordic Sub onderzeeboot.
Jullie bieden ook technische
duikopleidingen aan? Ja, zowel TDI-

als GUE-opleidingen. Van Intro to Tec
of Fundamentals t/m instructeur. Alle
niveaus dus. Vinkeveen is uitermate
geschikt voor technische duikopleidingen
vanwege het heldere en diepe (50 meter)
Vinkeveense water.
De bootduiken zijn heel uniek. Dat klopt,
en iedere duiker met brevet kan mee.
We hebben de Snoekbaarzentuin, de
Snoekentuin, karpers, brasem en paling
in de putten van de Zuidplas. Daarnaast
zijn er ook prachtige historische wrakken
en overweldigende en gevarieerde
vegetatie. Scholen met duizenden baarsjes
en voorns, metershoge veenwanden
en imposante veenblokken. Zand en
kleilagen verwijzend naar ijstijden… Er is
zoveel te ontdekken!
Wat maakt jouw center uniek? Ten eerste
de locatie. Je bent bij ons helemaal weg
uit de dagelijkse sleur. Een paradijs onder
de rook van Amsterdam. Ons eigen terras
aan het water met een relaxte sfeer wordt
versterkt door een geweldig team van
meer dan 10 medewerkers. Wij verzorgen
je bootduikdag in alle opzichten. Van
cilinders vullen tot en met de bootduik,
lunch, BBQ en gezellig vertoeven op ons
terras.

ONZE FAVORIETE CENTERS
AIRDIVING

UTRECHT

«We stoppen niet als het duiken klaar is,
we stoppen pas als het duiken goed is.»
Wie duiken in Nederland zegt, zegt Vinkeveen. Zandeiland 4 is de meest
populaire plek en vooral in de weekenden is het behoorlijk druk. Bij ZE4
vind je duikcentrum Airdiving van Mike Belder en Anitha Klinkhamer.
Je fles 24/7 vullen, shoppen in de duikwinkel, een opleiding of een
duikopleiding volgen: bij Airdiving zit je goed!

AIRDIVING VINKEVEEN

Waarom een eigen duikcentrum?
In 1994 zijn we gestart met duiken en
vier jaar later waren we al druk met zelf
lesgeven. De duiksport had ons gegrepen
en toen er in 2012 gelegenheid was de
duikwinkel over te nemen, hebben we geen
moment getwijfeld. Het pand van Airdiving
staat op Zandeiland 4, hét duikgebied van
de Vinkeveense Plassen, een fantastische
locatie. Hierdoor is er veel aanloop in de
winkel en wat is er nou leuker dan klanten
te hebben die met hun hobby bezig zijn?
Mike, jij geeft zelf veel les?
Ja, dat klopt! Ik geniet van het contact
met de cursist. Het aanleren van skills en
iemand daarmee verder helpen, het zien
groeien van het zelfvertrouwen van de
cursist, geeft echt voldoening. We stoppen
ook niet als het duiken klaar is, we stoppen
pas als het duiken goed is. Soms zijn het
net die laatste kleine aanpassingen aan
uitrusting of tips over trimmen om iemand
over een drempel heen te helpen. Het
enthousiasme van mensen als ze over een
angst heen komen, of iets gelukt is waar
ze tegen opzagen, is zo waardevol. Verder
beschikken we over een fijne crew. We
liggen goed op één lijn en zijn er allemaal

op gebrand goede en veilige duikers af te
leveren.
Welk zwembad gebruiken jullie?
In de wintermaanden, van oktober tot eind
april, duiken we op de vrijdagavonden in
het zwembad in Breukelen, het Kikkerfort.
Een bad waar je aan de ene kant kunt staan
en aan de andere kant de diepte in kunt,
dus ideaal voor het geven van opleidingen.
Jullie bieden ook bootduiken aan?
We beschikken over een boot, die kun
je als groep huren, maar je kunt je ook
aanmelden met je buddy. Bij deelname
vanaf vier personen gaan we varen. Zo kun
je via ons ook andere mooie plekjes onder
water ontdekken. De schippers weten
precies waar je moet zijn om de mooiste
dingen onder water te zien.
Jullie boffen met huisrif Zandeiland 4
voor de deur…
Zeker! Het is een hele leuke plek om
te duiken met goed zicht, prettige
temperaturen in de zomer, diverse
vissoorten, leuke objecten onder water
zoals bijvoorbeeld een stadsbus en diverse
wrakjes. Ook zijn er twee platforms
op 6 meter en 18 meter, prettig om te
gebruiken voor de opleidingen. De
meeste duikscholen maken er ook gretig

gebruik van. Het voordeel van ZE4 is de
toegankelijkheid voor duikers van elk
niveau. Je kunt er terecht voor een ondiepe
duik, maar ook voor een diepe (50 meter)
duik. Het duikgebied is afgezet met boeien,
verboden voor boten.
Wat maakt jullie uniek?
Vanaf Airdiving sta je binnen één minuut
lopen aan de waterkant dus ideaal voor een
dagje duiken. Tussendoor kun je binnen of
buiten vullen. Er is een groot grasveld om
tussen de duiken door gezellig met elkaar
bij te praten, gratis parkeergelegenheid,
een gebouw in het midden van de
parkeerplaats met diverse faciliteiten zoals
een douche, omkleedruimte en toiletten.
En als duikcentrum staan we altijd klaar
om je te helpen. Ben je net gereed om te
water te gaan… lood vergeten, O-ring uit
je kraan, blazende automaat? Je hoeft niet
naar huis zonder gedoken te hebben, je
loopt gewoon even binnen bij de shop en
waar we kunnen, lossen we het op!
INFO AIRDIVING
Opleidingen: IDD, PADI, NOB, IANTD
Faciliteiten: shop en verhuur
duikmaterialen, onderhoud en service,
leslokaal, medische keuringen.
Vulstation: 24/7 buiten, binnen
perslucht 200 en 300 bar, nitrox,
zuurstof en trimix.
Website: www.airdiving.nl
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ZEVENHUIZERPLAS
ZEVENHUIZEN

«Als je geluk hebt, zwem je in een
heus onderwatersprookje!»

Robert Hughan heeft 17 jaar duikende filmervaring en is actief
voor verschillende professionele tv- en filmprojecten.
De onderwaterwereld van de Zevenhuizerplas had zo’n
aantrekkingskracht op hem, dat hij er een schitterende documentaire
over maakte: ‘Vele gezichten van de Zevenhuizerplas’.
Om zand te winnen voor woningbouw
werd in de zeventiger jaren de
Zevenhuizerplas tussen Rotterdam
en Gouda gegraven. Door het diep
uitgraven, ontstond een weelderig
onderwaterlandschap waarin flora en
fauna een gevarieerde biodiversiteit
vormen. Wat je de natuur ook aandoet,
het komt altijd mooier en sterker terug.
De bekende Nederlandse zoetwaterflora
en –fauna tref je hier aan: van zeer grote
snoeken tot kleine babysnoekjes, scholen
baars, paling, mosselbanken, poelslakjes
en verschillende soorten vegetatie zoals
fonteinkruid, kranswier en in het voorjaar
uitgestrekte velden met de mooie witte
bloemen van de waterranonkel. Omdat het
een grote plas is, moet je wel goed zoeken.
Meestal is er van alles te vinden tussen de
vegetatie in de eerste vijf meter. Je moet
wel goed kijken, want jonge baars en snoek
zijn goed gecamoufleerd! De mooiste

plek vind ik altijd de ‘Kraamkamer van de
Zevenhuizerplas’- zoals ik het zelf noem.
Bij de boothelling ga
Naam: Robert
je het water in en dan
Hughan, Goofy Aqua
duik je rechts tussen de
Video Underwater
Images
eilanden. Daar is veel
Duikt sinds: 1997
mooie begroeiing en
Brevettering: IANTD
jonge vis. Als je geluk
OC Normoxic en CC
Rebreather & PADI
hebt met mooi weer en
Ass. Instructeur
het zonnetje staat goed,
Naam duikstek:
zwem je in een sprookje
Zevenhuizerplas
met de zonnestralen
die breken in het water. De unieke
eigenschappen van dit recreatieve stukje
onder de waterspiegel. De vele gezichten
Moeder Natuur inspireerde tot het maken
van deze waterpartij waarin recreatieve
van een film over de plas: ‘Vele gezichten
dagjesmensen in symbiose verkeren met
van de Zevenhuizerplas’.
de vrije natuur, zorgen voor een boeiende
blik achter de schermen van
DOCUMENTAIRE
dit natuurspektakel. Als je
Een snoek neemt je gedurende de vier
Kijktip!
deze documentaire gezien
jaargetijden mee op verkenningstocht
Bekijk de
hebt, zul je gegarandeerd
door de Zevenhuizerplas. Je ziet het
film op
willen duiken in deze
natuurschoon vanuit de lucht, op het
duiken.nl!
bijzondere plas!
land, tussen de rietkragen en boven en

FOTO: MARCEL VAN DER HULST

ZEVENHUIZERPLAS

FOTO: ROBERT HUGHAN

Een snoek neemt je gedurende de vier
jaargetijden mee op verkenningstocht
door de Zevenhuizerplas.
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INFO
Maximale diepte: 28 meter - goed
uitkijken bij de veenwal, kan onstabiel
zijn met af en toe overkappingen.
Faciliteiten: strand, restaurantjes, geen
vulstation, neem een tweede fles mee!
Instap: strand en boothelling. Kijk uit,
boothelling kan glad zijn door algen.
Niveau: eenvoudig
Parkeren: overal gratis parkeren. Er
is wel een naaktstrand, deze mensen
vinden het niet prettig als je voorbij
komt wandelen met je duikset.
Adres: Strandweg 1, Zevenhuizen,
maar er zijn meer locaties.
Let op: een duikboei, duikvlag of
andere markering is verplicht op deze
locatie.

Zo het water in met SubLub

Dat is nog eens makkelijk! SubLub heeft verschillende complete duiksets
samengesteld. Van vin tot ademautomaat, van natpak tot duikfles, alles zit
erbij. Een complete set heb je al vanaf € 1.149 en je kan onderdelen naar wens
aanpassen. Neem contact op en SubLub maakt een passende prijs voor je!
Het getoonde voorbeeld is al verkrijgbaar vanaf € 1.559! WWW.SUBLUB.NL

GOEDE BASIS

Wil je wat rustiger aan beginnen met
je eigen duikapparatuur? Start met een
basisset: schoenen, vinnen, masker en
snorkel. Deze sets zijn er vanaf € 99.
De afgebeelde set is vanaf € 199.

WWW.SUBLUB.NL

NIET KOUD!

Duiken in een natpak in Hollands water, is
dat wel zo comfortabel? Jazeker! Als je maar
de juiste combinatie gebruikt. Een wetstuitset
met pak, schoenen en handschoenen heb je
al vanaf € 249. Met vinnen erbij begint het
vanaf € 299. Heb je een lastige maat? Geen
probleem, onze Camaro pakken komen in 50
standaardmaten en kleine maataanpassingen
zijn gratis. De afgebeelde set is vanaf € 559.

JA IK WIL

Niks meer aan doen! Deze trimvesten automatensets zijn compleet met
trimvest, 1e trap, 2e trap, octopus,
inflatorslang en console naar keuze.
Alle slangen zitten erbij en de set wordt
gemonteerd en duikklaar geleverd.
Vanaf € 449. Getoond voorbeeld vanaf
€ 999.

ZUID-HOLLAND
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FATA AQUANA

«Als eerste Camaro Base Dealer in Nederland,
hebben we 40 maten pakken beschikbaar»
Gelegen op het Forepark in Den Haag, is PADI 5* IDC duikcentrum Fata Aquana
vanaf alle kanten goed bereikbaar. PADI-opleidingen tot en met IDC, nooit
parkeerproblemen, geen lang gesjouw met je fles en een schitterende shop.
Niet voor niets werd het dan ook uitgeroepen tot Dive Centre of the Year 2020.

FATA AQUANA

Waarom een eigen duikcentrum?
Het is nu alweer 26 jaar geleden dat het
duikvirus ons te pakken heeft gekregen.
Wat is duiken toch leuk en hoeveel plezier
hebben we met duiken, en ja: juist in
Nederland! We hadden eerst de school en
vier jaar later een winkel erbij, want deze
sport wilden en willen we voor iedereen
bereikbaar maken.
Jullie liggen zelf elke week in het
water? Klopt! Soms om zelf te oefenen,
meestal om les te geven! Niets leukers
dan mensen leren om te zweven in het
water, om perfect uitgetrimd te zijn en het
gevoel van gewichtloosheid te hebben.
Tijdens toertjes is het zo leuk om mensen
verrast te zien worden door het mooie
onderwaterleven of door de spannende
objecten. Daarnaast vinden we het
super om ook nieuwe divemasters en
instructeurs op te leiden – leuk om te zien
hoe je je enthousiasme aan de volgende
groep kunt overdragen!
Waar vinden de opleidingsduiken
plaats? De zwembadduiken maken wij

in het Hofbad, Ypenburgse Boslaan
in Den Haag. Dit is een vrij nieuw,
groot en schoon zwembad. Voor de
buitenwaterduiken is de favoriet de
Toolenburgerplas, maar we duiken ook
in het Haarlemmermeerse Bosplas, het
Oostvoornse Meer en natuurlijk Zeeland.
Jullie hebben ook een duikwinkel?
Van snorkel tot rebreather, van badpak
tot droogpak: je kunt het zo gek niet
bedenken. Als eerste Camaro Base Dealer
in Nederland, hebben we uiteraard het
hele gamma aan Camaro-materialen
hangen: natpakken, droogpakken,
onderkleding, handschoenen, caps en
ga zo maar door. Alleen de ‘Perfect Fit’
is goed genoeg, dus als je jouw maat niet
vindt tussen de meer dan 40 maten, dan
maken we het gewoon passend!
Jullie hebben pas een prijs van PADI
uitgereikt gekregen? Klopt, als
erkenning voor een uitstekende bijdrage
aan PADI Diver Training. Ook kregen we
twee jaar geleden een onderscheiding
voor 20 jaar Outstanding Service Member.
Daarnaast ontvingen we verschillende

prijzen voor het ondersteunen van PADI
Project Aware (helpen bij het behoud van
de onderwaterwereld). Recentelijk zijn
we door CorporateLiveWire Netherlands
Prestige Awards uitgeroepen tot Dive
Centre of the Year 2020.
Wat maakt jullie uniek? Onze zeer
enthousiaste duikinstructeurs die er
allemaal naar streven om je de beste tijd
van je leven te geven, in kleine groepen
met een lage ratio van studenten. Onze
zeer bekwame onderhoudsafdeling Fata
Services waar je al je apparatuur kunt
laten onderhouden. De geweldige sfeer in
ons centrum en tijdens al onze wekelijkse
duiken… en door onze flexibiliteit:
door het grote aantal instructeurs en
vrijwilligers kunnen we ons aanpassen
aan elke agenda.
INFO FATA AQUANA, DEN HAAG
Eigenaren: Pauline Hulspas en
Peter Borgstein
Opleidingen: PADI, ook freediving en
snorkelcursussen
Faciliteiten: verhuur en verkoop
materiaal, onderhoud
Website: www.fata-aquana.nl
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DIVE POST DIVE-EQUIPMENT
Opleidingen: PADI, PADI TecRec,
duikclinics
Faciliteiten: verkoop en verhuur,
onderhoud en reparatie, theorielokaal,
webshop
Vulstation: tot 300 bar
Website: www.divepost.nl en
www.diveoutlet.nl

«Onze wens is in vervulling
gegaan: een mega-duikwinkel»
Dive Post Dive-equipment is opgericht in 1999
door Cees en Gertine Langmuur. Met hun brede
assortiment aan duik-, zwem- en snorkelspullen,
ruime keuze uit duikopleidingen van Open Water tot
technisch duiken, is het PADI 5* IDC duikcentrum
in Valkenburg ZH the place to be.

DIVE POST
Jullie duikcentrum was vroeger een
supermarkt?
Ja, dat klopt. In 2015 kregen we de
mogelijkheid om een oude supermarkt
in het centrum van Valkenburg ZH te
kopen. Hiermee konden we onze wens
in vervulling laten gaan om een megaduikcentrum te realiseren. Met gratis en
gemakkelijk parkeren voor de deur en veel
vierkante meters winkeloppervlak. De
ideale plek om de duiksport te beleven.
De shop is maar liefst 1.000 vierkante
meter! Jazeker! Je vindt een keur aan
materialen voor duikers, snorkelaars en
zwemmers van vrijwel alle bekende en
minder bekende merken. Naast verkoop
hebben ook onderhoud en reparatie een
belangrijke plek binnen het duikcentrum.
Zo bieden we de mogelijkheid om
vrijwel alle merken duikmaterialen te
onderhouden inclusief het keuren van
duikflessen.
En dat is nog niet alles. Dive Post heeft
in het ruime duikcentrum ook twee fris

ingerichte theorielokalen voorzien van de
modernste presentatiehulpmiddelen. De
perfecte locatie voor het volgen, geven en
voorbereiden van opleidingen. Met onze
webshop Diveoutlet bieden we onze hele
collectie online aan. Zo zijn we als één
van de weinige online duikwinkels lid van
Thuiswinkel Waarborg en kunnen we snel
leveren uit onze ruime voorraad.
Maar, jullie doen meer.
Als PADI 5* IDC duikcentrum bieden

we alle opleidingen aan van open water
t/m instructeur. Als PADI TecRec Center
verzorgen we ook alle technische
opleidingen. We beschikken over een
team van ervaren en enthousiaste
duikprofessionals. Chris Azab verzorgt
onze Tec en instructeursopleidingen. Zij is
de enige fulltime PADI Course Director en
TecRec Instructor Trainer in Nederland.
Waar maken jullie de zwembadduiken?
We maken gebruik van het onlangs
nieuw gebouwde zwembad Aquamar
in Katwijk voor opleidingen en
teamactiviteiten. Verder duiken we veel in
de Toolenburgerplas in Hoofddorp en bij
Zandeiland 4.
Wat maakt jullie uniek? Klanten die bij
ons binnenkomen, hebben de moeite
gedaan om naar ons toe te komen. Aan ons
de taak om ze op de best mogelijke manier
te helpen. Onze winkel is zo ingericht om
de duikbeleving ten volle te ervaren. Alle
facetten komen in ons duikcentrum samen.
Te beginnen met de duikopleidingen,
het verzorgen en aankopen van de
duikuitrusting en daarna het maken van
duiken als team. Niet voor niets zijn we
in 2019 uitgeroepen tot winnaars van de
Sterkste Schakel in de regio Rijnmond.
Hebben jullie nog leuke toekomstplannen?
We gaan onze collectie nat- en
droogpakken de komende tijd verder
uitbreiden samen met Camaro. Hierdoor
kunnen we voor 98% van de duikers het
juiste maatpak aanbieden.
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OOSTVOORNSE MEER
OOSTVOORNE

Een heus scheepskerkhof
In ons eigen Nederland hoef je je als duiker niet te vervelen, zeker in
Oostvoorne niet! Vroeger lag hier de zandbank ‘Maasdroogen’ die
in de loop van eeuwen een waar scheepskerkhof heeft gevormd.
INFO

FOTO‘S: RENÉ LIPMANN

Maximale diepte: 20 meter, sommige
putten zijn tot 43 meter diep
Faciliteiten: vulstation en horeca
Instap: vanaf het strand of via grote
steiger met trappen
Niveau duiker: eenvoudig tot gevorderd
Parkeren: ruime parkeeplaatsen
Adres: Noordoever Oostvoornse Meer 1
in Oostvoorne

Het Oostvoornse Meer is
een heus scheepskerkhof.

OOSTVOORNSE MEER
Het meer is ingedeeld in zones zodat
duikers, surfers en vissers elkaar niet
hoeven te storen bij het uitoefenen van
hun sport. Het is zeer populair bij duikers
uit Nederland, België en zelfs daarbuiten.
Het houten schip OVM 14 uit
de 18de eeuw ligt tot 23 meter diep
en is wettelijk beschermd.

Vooral door de maximum diepte van ruim
40 meter en het bijna altijd zeer goede
zicht door de harde zandbodem. In de
winter kan het zicht oplopen tot 20 meter;
‘s zomers blijft het beperkt tot zo’n 5 meter.
Waar nu het Oostvoornse Meer ligt, lag
vroeger ‘Maasdroogen’, een beruchte

zandbank waar veel schepen zijn vergaan.
Het is dan ook een heus scheepskerkhof
en nog steeds worden er wrakken
ontdekt. Bij duikstek Slag Stormvogel
zijn speciaal voor de duikers talloze
attributen afgezonken. Beroemd zijn de
(Volkswagen) Kever en de 46 meter lange
tunnel. Er is weinig onderwaterleven,
buiten grondels, krabben, platvis en
paling zul je er niet veel anders aantreffen.
Hoewel, als je geluk hebt, kun je forel
spotten die ooit als experiment zijn
uitgezet. Bekijk ook de canyonrand waar je
fossiele overblijfselen vindt!

ONZE FAVORIETE CENTERS
LUCKYDIVERS ROTTERDAM

ZUID-HOLLAND

INFO LUCKYDIVERS ROTTERDAM
Opleidingen: PADI
Faciliteiten: duikwinkel, verhuur
materiaal en onderhoud
Vulstation: O2 100% tot 230 bar,
trimix tot 300 bar, nitrox tot 300 bar,
perslucht tot 300 bar
Website: www.luckydivers.nl

«Luckydivers is het grootste
PADI-opleidingscentrum van
Nederland»
Hij had een droom. Een droom over een eigen
duikcentrum. En niet zomaar een duikcentrum,
nee, het grootste PADI-opleidingscentrum van
Nederland. Hugo Groeneweg wist zijn droom waar
te maken met PADI 5* IDC Center Luckydivers.

LUCKYDIVERS
Je had een droom, en die wist je te
verwezenlijken.
Toen ik de mogelijkheid kreeg om dit
duikcentrum in 2005 van de vorige
eigenaren over te nemen, werd mijn
droom werkelijkheid. Met een team
van instructeurs, cursisten en andere
enthousiastelingen bouwden wij dit

duikcentrum uit tot wat het nu. En deze
locatie? Die hield ik aan vanwege de
ligging. Lekker centraal in Rotterdam
met voldoende ruimte om (kosteloos) te
parkeren. Vanaf hier ben je zo weer op de
snelweg, op naar een volgende duik.
Alle mogelijke PADI-opleidingen kan je
bij jullie volgen?
Jazeker. Dus van introductieduik tot
aan stafinstructeur. De meest populaire

opleidingen bij ons zijn de Open
Water Diver en de Nitrox Speciality.
Ons advies aan iedereen die wil leren
duiken: Leer duiken in Nederland.
Want hier leer je duiken met moeilijkere
duikomstandigheden, zoals verminderd
zicht en getijdenstroming. Kun je hier
duiken, dan kun je overal ter wereld
duiken!
Geef je zelf les?
Zelf geen ik geen les. Een enthousiast
team van maar liefst 30 instructeurs en
divemasters staan klaar om iedereen de
fijne kneepjes van het duiken te leren. Na
elke opleidingsdag, of dit nu theorie of
praktijk is, hoor ik enorm enthousiaste
verhalen van cursisten. Van heerlijk
ontspannen tot wat een uitdaging en alles
ertussen.
Waar maken jullie de trainingsduiken?
Voor onze zwembadduiken gaan wij met
onze cursisten naar het Alexanderhof in
Rotterdam en Zwembad Groenoord in
Schiedam. Gelegen in hartje Rotterdam
hebben wij natuurlijk geen ‘huisrif’
voor de deur. Wel jammer, maar wij
gaan met onze cursisten vaak naar de
Zevenhuizerplas, dat is hier vlakbij.
Wat maakt jullie uniek?
Behalve dat wij natuurlijk het grootste
PADI-opleidingscentrum zijn? Het
draait bij ons om de passie voor duiken
én deze passie overbrengen op iedereen
die interesse heeft. Ontspanning,
gezelligheid en samen duiken staan bij
ons voorop. Wij zijn er echt voor jong
en oud, ervaren of onervaren. En onze
groepen houden wij klein. Zo is er altijd
voldoende persoonlijke aandacht voor
elke cursist.
Nog plannen voor de toekomst?
Altijd! Wij staan niet stil. Dit jaar bestaan
wij alweer 15 jaar. Best wel bijzonder en
zeker even in de coronamaanden was het
spannend. In 2019 mochten wij de 1000e
Open Water Diver cursist een certificaat
overhandigen. Wij zeggen: op naar de
2000ste en nog veel jaren duikplezier met
het enthousiaste team!
DUIKEN.NL
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SCHARENDIJKE
CAMPING MURALT

HIER AAN DE
ZEEUWSE KUST...
Je hoeft geen liefhebber van BLØF te zijn om Zeeland te kunnen
waarderen. De rijke geschiedenis, de kleurrijke bloemenvelden, de
tevreden grazende schaapjes op de dijken, de zilte zeelucht en bovenal:
een absoluut duikwalhalla. Wij bezochten Scharendijke en omgeving
om de sfeer van Zeeland op te snuiven. En natuurlijk om te duiken!
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Tekst: Nique Hanskamp Foto’s: Janny Bosman (onder water) - René Lipmann (boven water)

windje en het ziet ernaar
uit dat we kunnen gaan
genieten van een paar mooie
dagen ‘down under’.
Relaxen na de duik in het
Zeeuwse zonnetje.

Spoelen maar!

Kijk! Daarom duik ik graag in
Zeeland, een megakreeft.

Onder de steiger hangt altijd een
grote kliek grijze snappers.

S

amen met DUIKEN-hoofdredacteur
René Lipmann daal ik af naar het
enige gedeelte van Nederland
waar ik altijd weer dat enorm relaxte
vakantiegevoel van krijg, of het nu regent
of de zon schijnt. Gelukkig is het stralend
weer en kunnen we Zeeland op zijn
mooist meepikken. Er staat een zacht

OP DE CAMPING
Eerst installeren we
ons in Scharendijke
op Camping Muralt
– vernoemd naar
de typerende
muraltmuurtjes die
men vroeger bouwde
om de buitendijken
te verhogen. Van dit
Zeeuwse monument
is maar liefst 120
kilometer aangelegd,
dus het kan je
onmogelijk ontgaan.
De camping is lekker ruim, schoon en
rustig. Naast de kampeerplaatsen zijn er
verharde camperplaatsen beschikbaar,
die voorzien zijn
van een eigen
aansluitpaal,
waterkraan en
afvoer en – door
de strategisch
geplaatste haagjes
– genoeg privacy.
Voor groepen duikers
tot ongeveer dertig
man zijn er speciale
standplaatsen te huur
die zijn voorzien
van privé-sanitair.
Lekker als je een dag in het
zoute water hebt gelegen
en je wilt de douche en wc
dichtbij hebben! Wij gaan
echter voor één van de luxe
chalets. Ruim, sfeervol en van
alle gemakken voorzien…
hier gaan we ons uitstekend
vermaken! Er staat een stenen
barbecue in de tuin, dus de
avondprogrammering is al
snel in kannen en kruiken. Camping Muralt
is ideaal gesitueerd voor duikers, met veel
mooie stekken aan het Grevelingenmeer
en de Oosterschelde op een steenworp
afstand. En als je eens geen zin hebt om te
duiken (hoezo?) dan zijn Renesse, Neeltje
Jans of een dagje strand vlug aan te rijden.
Het direct aan de camping grenzende
Duikcentrum De Grevelingen biedt nog
meer gemak. Zo kun je er 24 uur per dag

vullen en spoelen en het centrum biedt
een groot assortiment aan duikartikelen
om te kopen of te huren - en helemaal
leuk; je krijgt zelfs korting als je op de
camping staat. Het duikschoolgedeelte
van het centrum heeft alles in huis
op het gebied van opleidingen, van
beginner tot instructeur, en werkt met
PADI, SSI en CMAS. Het hoeft hier geen
enkele onderwaterfanaat aan iets te
ontbreken.

In de reefballs
ruziën grote
kreeften en krabben
om wie de tuin op
het zuiden krijgt
HET WATER IN
Op slechts drie minuten rijden is de
populaire duikstek de Nieuwe Kerkweg,
dus daar gaan we eerst een duik maken.
De normaal afgeladen parkeerplaats is op
deze doordeweekse dag zo goed als leeg
en we bereiden ons op ons gemak voor.
Het zicht is vandaag goed en we komen
veel leven tegen: snotolven, steenbolken
en anemonen en hier en daar schiet een
geschrokken scholletje weg uit het zand.
In de reefballs ruziën grote kreeften en
krabben om wie de tuin op het zuiden
krijgt en bij de betonplaten ontmoeten
we een paar palingen. De biodiversiteit is
hier groot. Duikstek de Nieuwe Kerkweg
is dan ook een absolute must als je in het
Grevelingenmeer wilt gaan duiken. Bij
Cafetaria Even Pauze onder aan de dijk
is het na een geslaagde duik tijd voor een
kop koffie.
OPGESLOKT DOOR DE OOSTERSCHELDE
’s Middags rijden we naar de Plompe
Toren, net ten zuiden van BurghHaamstede. De toren is alles dat nog
over is van Koudekerke, een dorp op
Schouwen-Duiveland dat werd opgeslokt
door de Oosterschelde. In de verte lonkt
de Zeelandbrug, één van de mooiste,
maar ook drukste duikstekken van
Nederland. Die laten we voor vandaag
even links liggen want vlakbij de Plompe
Toren zijn ook twee duikstekken.
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CAMPING MURALT
Bovenop een muraltmuurtje
bij de populaire duikstek de
Nieuwe Kerkweg.

Het zonlicht tovert prachtige
kleuren tevoorschijn.

Hallo zeedahlia!

In de verte lonkt
de Zeelandbrug,
één van de mooiste,
maar ook drukste
duikstekken van
Nederland.
Prachtig boeket.

Helemaal blij van de duik!
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DUIKEN.NL

24 /7: je kunt elk uur
van de dag je fles vullen
bij Duikcentrum de
Grevelingen.

Tip: beklim de Plompe Toren,
het uitzicht is geweldig!

Door de sterke
stroming en de
ligging hiervan,
behoorlijk westelijk en
richting de open zee,
kun je hier soorten
tegenkomen die je op
andere plekken in de
Oosterschelde niet
aantreft. Maar
dan moet je wel
geluk hebben met
het zicht, en dat
kan hier per dag
en zelfs per uur
sterk uiteenlopen.
Vandaag is het
water erg onrustig
en het zicht niet
om over naar
huis te schrijven.
We kunnen
de begroeide
steenformaties
van het voormalige
Koudekerke en
enkele oesters nog

maar net ontwaren. We hopen op een grote
kabeljauw, maar hebben dat geluk niet.
Dan maar terug naar boven, het zonnetje
in. Dat is ook bepaald geen straf.
KERS OP DE TAART
We lunchen in de haven van Burghsluis
op het terras van ’t Oliegeultje, dat uitkijkt
over de Roggeplaat, waarop je met een
beetje mazzel zeehondjes ziet uitrusten.
Het water staat momenteel echter hoog
en waarschijnlijk zijn de dieren aan het
jagen. Maar dat mag de pret niet drukken,
want uit de wind en in de zon, en onder het
genot van een smakelijke uitsmijter, zien
we warempel een bruinvis op zijn dooie
akkertje voorbijzwemmen! Zijn rugvin
schittert trots in het zonlicht en hij maakt
er een showtje van. Wat een mazzel hebben
we! We glunderen er nog lang van na.
De Zeeuwse kust stelt nooit
teleur, dat is vandaag weer eens
overduidelijk geworden. Heb je nog
geen vakantieplannen? Sluit dan dé
duikprovincie van Nederland vooral niet
uit en geniet volop van de Grevelingen en
de Oosterschelde.

INFO
DUIKCENTRUM DE GREVELINGEN
- Duikopleidingen van alle grote
organisaties
- Begeleide duiken
- Verhuur duikmateriaal & grote shop
- Tot 300 bar en nitrox
- 24 uur per dag vullen en spoelen
www.de-grevelingen.nl
CAMPING MURALT
- Camper- en kampeerplaatsen,
luxe chalets
- Persoonstarief voor duikclubs

(makkelijk voor de penningmeester!)
- Honden welkom
- Kindvriendelijk
- Chalets hebben een barbecue
(ook volledig verzorgd te huren voor
grotere groepen) `
- Lekker uiteten in de omgeving is
ook een optie
www.campingmuralt.nl
ADRES
Elkerzeeseweg 34 in Scharendijke
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«Dit is momenteel ‘the place to be’ als
je een brede ringsprietslak wilt zien»
Tot drie jaar geleden zou ik nooit gedacht hebben dat ik hier nu over
het Dreischor Frans Kokrif zou schrijven. Ik heb altijd de Grevelingen
gezien als een mindere optie als we niet in de Oosterschelde konden
duiken. Maar sinds augustus 2017 is dat veranderd.
DREISCHOR
Het begint allemaal na een opleidingsduik
bij de Zeelandbrug. We maken een tweede
opleidingsduik bij Dreischor Frans Kokrif.
We moeten nog even diep, het zicht is
prachtig en uiteindelijk hebben we hier
een meer dan fantastische duik. Dit moet
en zal ik vaker doen!
Inmiddels weet ik de nodige voorwerpen
te vinden op deze stek waaronder het
kasje, wc-pot, paal, een aggregaat,
badkuip, fiets, de ‘canyon’ en de ‘bult’.
Allemaal onofficiële namen, maar velen
weten dan waar we het over hebben.
Intussen staan er sinds kort ook een
prieel en een reclamebord net achter het
bekende kunstrif. Leuk allemaal, maar
niet de reden dat ik zo enthousiast ben
over deze stek. Dat zijn de bijzondere
biologische processen en de dieren die je
kan waarnemen. Dat maakt deze stek elke
keer weer de moeite waard. Een groep
die me al eerder tot een artikel in duiken
aanzette, namelijk de wormen, zijn

veelvuldig aanwezig. Na een Anemoondag twee jaar geleden, werd me duidelijk
dat ik weleens meer op
Naam: Bas van der
deze groep zou mogen
Sanden
gaan letten. Daar heb ik
Duikt sinds: 2002
geen spijt van gekregen.
Brevettering: 4*NOB
2*Instructeur
De pluimwormen zijn
Naam duikstek:
echt prachtig en hier
Dreischor Frans
heb ik ook mijn eerste
Kokrif
levende goudkammetjes
mogen vinden. Minder spannend om te
zien, zijn de tweedraadkokerwormen,
maar die heb je dan weer in verschillende
soorten. Veel wormen blijven een
uitdaging om goed te fotograferen. De
meeste soorten leven voornamelijk in de
wil zien, is dit momenteel, ‘the place to
sliblaag en laten zich niet vaak zien. Juist
de zuurstofloze periode kan ervoor zorgen be’. De beste periode om te duiken? Water
dat onder invloed staat van seizoenen
dat deze dieren ineens massaal naar de
zoals hier in Nederland, is altijd boeiend.
oppervlakte komen. Triest natuurlijk,
Natuurlijk is het voorjaar erg mooi,
maar tevens een buitenkans om ze eens
maar de processen die zich afspelen
goed te bekijken.
interesseren me enorm. De zomer en het
Het vermelden waard zijn ook de vele
najaar zijn ook altijd de moeite waard.
soorten zeenaaktslakken die te vinden
zijn. Voor wie een brede ringsprietslak
De Brede ringsprietslak. Opvallend
is het actieve - sommigen zeggen
agressieve - gedrag van deze soort.

DYNAMIEK
Hoever zal de zuurstofloze zone dit jaar
omhoog komen? Welke temperatuur zal
het water halen? Welke dieren sterven er
massaal en welke andere dieren profiteren
daar dan weer van? Vervolgens komt de
winter. Hoe snel herstelt de Grevelingen zich
en tot welke niveau? Kortom, de dynamiek
maakt deze plek, elk seizoen weer, een optie
om een extra duikje te maken.
INFO

FOTO: BAS VAN DER SANDEN

Maximale diepte: 22 meter
Faciliteiten: vulstation Witte
Boulevard, dixi.
Instap: via duiksteiger, of langszij de
steiger.
Niveau: eenvoudig
Parkeren: ruime parkeerplaats
Adres: Zuid Langeweg, Dreischor
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GEERSDIJK
VEERSE MEER

ZEELAND

Op een diepte van vijf meter vind
je stenen en basaltblokken die
mooi begroeid zijn met kleurrijke
sponzen en zakpijpen.

FOTO: TOM VAN HOUT

INFO

«Je hoeft niet diep te duiken
om mooie foto’s te maken»
Nadat hij vijf jaar geleden een workshop
onderwaterfotografie volgde bij Els Van
Den Borre en Bruno Van Saen, duikt Tom
van Hout voornamelijk om te kunnen
fotograferen. En dat doet hij maar al te
graag in Zeeland. Waar? Het Veerse Meer!
GEERSDIJK
Fotografie heeft me sinds enkele jaren
helemaal in zijn greep. Het is leuk om te
zien hoe je eigen foto’s evolueren en hoe
je een eigen stijl ontwikkelt. In het Veerse
Meer, en dan specifiek Geersdijk, duik
ik het liefst. Dit mooi gelegen plaatsje is
altijd zo rustig. Zelden ben je er samen
met andere duikers en dat maakt het
zo speciaal. Je hoeft je geen zorgen te
maken over een overvolle parkeerplaats
of stof onder water. De getijden gelden
niet en zelden heb je last van stroming.
Wat mij, als onderwaterfotograaf, enorm
aanspreekt aan Geersdijk, is dat je
helemaal niet diep hoeft te duiken om van
het onderwaterleven te kunnen genieten. Ik
vind dit persoonlijk een zeer groot pluspunt
aangezien je hierdoor met het natuurlijk
licht kan spelen. Het leven dat je tegenkomt
is heel divers, maar verschilt eigenlijk
weinig van het leven in de Oosterschelde
of de Grevelingen. Tot op een diepte

van vijf tot zes meter vind je stenen en
basaltblokken die mooi begroeid zijn met
kleurrijke sponzen en zakpijpen. Tussen de
Japanse oesters, die zich hebben gehecht
aan de ondergrond, vind je allerlei leven
terug zoals garnalen, kreeften, grondels en
verschillende soorten krabben.

Maximale diepte: 15 meter
Faciliteiten: kleine parkeerplaats,
mobiel wc in de zomer.
Instap: eenvoudig langs het strandje
aan de westkant van de haven.
Niveau duiker: gevorderd (maak geen
vrije opstijging, want er varen wel wat
boten).
Adres: Geersdijksekaai, Geersdijk

water zagen we onmiddellijk dat het zicht
niet zo bijster goed was. ‘Jammer’, dacht ik
bij mezelf, maar gelukkig had ik gekozen
om macrofoto’s te maken en kon het slechte
zicht mij dus eigenlijk niet zoveel schelen.
Dat zelfverzekerde gevoel veranderde al
snel omdat geen enkele foto wou lukken
zoals ik hem in gedachte had. Plots trok
iemand aan mijn vinnen. Mijn buddy
seinde dat ik naar boven moest kijken.
Net onder het wateroppervlak zwommen
honderden oorkwallen sierlijk door elkaar
en de zon zorgde voor een natuurlijke
lichtshow. Wat een prachtig schouwspel.
Gezien mijn keuze voor de macrolens, kon
ik geen foto’s nemen. Maar ik genoot des te
meer. Mijn allermooiste foto maakte ik van
een weduweroos, die in 2019 als ‘Beste foto’
met een zilveren medaille werd bekroond
tijdens het ONK. Ik kan niet zeggen dat een
bepaalde periode beter of slechter is om in
Geersdijk je hoofd onder water te steken.
Elke periode heeft zijn eigen charmes en af
en toe eens wat slechter zicht, dat kennen
we allemaal wel denk ik.

SEPIATENTJES
Eenmaal dieper kom je op een zandbodem
die zeker eens de moeite loont om er
een kijkje te gaan nemen. Platvissen
en de sierlijke weduweroos zijn altijd
wel van de partij. Als je Geersdijk als
duikplaats googelt, dan lees je vaak dat er
ook sepia’s te vinden zijn. De
Naam: Tom Van Hout
oude sepiatentjes staan er nog
Duikt sinds: 2006
wel, maar de sepia’s zelf ben
Brevettering:
Divemaster PADI / 3*
ik jammer genoeg nog niet
duiker NELOS
tegengekomen. Soms maak je
Naam duikstek:
zo van die duiken die je nooit
Geersdijk, Veerse Meer
meer vergeet. Dat was voor
mij in mei 2019. Ik besloot die dag mijn
macrolens te gebruiken. Eenmaal in het
DUIKEN.NL
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INFO DUIKCENTRUM DE GREVELINGEN
Eigenaar: Martijn Hanson
Opleidingen: NOB, PADI, SSI, DAN
Faciliteiten: verkoop en verhuur
materiaal, camping
Vulstation: 200 en 300 bar gekoeld
(binnen), buiten ongekoeld
Website: www.de-grevelingen.nl en
www.divevalley.com

«Duikstek de Nieuwe
Kerkweg ligt om de hoek»

Schouwen-Duiveland is het duikwalhalla
voor zout water en beschikt over de meeste
duikplaatsen in Noordwest-Europa.
De locatie van duikcentrum De Grevelingen
in Scharendjke is daarom subliem te noemen.

DUIKCENTRUM DE GREVELINGEN
Je hebt het grootste assortiment
duikartikelen in de regio ZuidwestNederland. Vertel!
Wij hebben ruim 2.000 vierkante meter
aan duikwinkel met de beste A-merken
als Fourth Element, Bare, Scubapro,
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Suunto, Mares en nog veel meer. Ben je
op zoek naar duikmaterialen van de beste
kwaliteit? U vraagt, wij hebben het.
Volgens jou is duikcentrum De
Grevelingen toonaangevend als het
gaat om duikopleidingen. Waarom?

We bieden opleidingen aan van
een aantal grote organisaties, onze
opleidingen bevatten meer buitenduiken
dan bij andere duikscholen en bij
beginnersopleidingen duiken onze
instructeurs telkens met één deelnemer
tegelijk. Daarnaast leiden we op van
beginner tot instructeur. Duikcentrum
De Grevelingen beschikt niet alleen
over gekwalificeerde instructeurs, maar
ook over een Instructor Trainer van SSI,
DAN, PADI-Staf instructeurs en een
Instructor Certifier van de Nederlandse
Onderwatersport Bond.
Hoe ver is het rijden naar de populaire
duikstekken?
Alles is met de auto aan te rijden. De
kortste duurt 5 minuten en de langste
15 minuten. De volgende duikstekken
kan je met ons bezoeken; de Nieuwe
Kerkweg, Den Osse Haven, Haven van
Scharendijke, Dreischor, Plompe Toren en
de Zeelandbrug.
Jouw broer runt de camping naast het
duikcentrum?
Ja, wij hebben een camping vlak bij het
duikcentrum. Een weekendje duiken met
de duikclub of samen met je gezin een
weekje eruit, bij ons zit je aan het juiste
adres én aan het water!
Wat maakt jullie uniek?
De persoonlijke aanpak, een dag extra
voor de cursus, een-op-een lesgeven en
flexibel in de planning. Ook zijn we zeven
dagen in de week geopend.
Hebben jullie nog leuke toekomstplannen?
We zouden graag het duikcentrum
uitbreiden naar de rechterzijde en daar
een extra grote winkelruimte of horeca
willen creëren.

DE ZEELANDBRUG
OOSTERSCHELDE

ZEELAND

«Mijn allereerste zeepaardje
zag ik hier live»
Eduard Bello duikt het liefst iedere week en
neemt altijd zijn Olympus E-PL7 mee. Met
het bekijken en bewerken van foto’s is hij elke
keer weer enthousiast over het schitterende
en veelzijdige onderwaterleven in
Nederland. Zeker in Zeeland - met in het
bijzonder de Zeelandbrug.
DE ZEELANDBRUG
De eerste keer dat een buddy me
meenam naar de Zeelandbrug vond
ik het al een indrukwekkende locatie.
Zowel de luxe van de fijne parkeerplaats,
omkleedmogelijkheden, spoelbakken en
het toilet als de vulcontainer, inclusief
nitrox om de hoek. Wat een verschil met
de duikstekken waar alleen gras te vinden
is! Ook mooi is het geweldige uitzicht
vanaf de dijk en de indrukwekkende lange
brug waar in het voorjaar de weidevogels,
in de zomer veel boten en in de winter
de nevel te zien is. Je kunt hier prima het
hele jaar duiken, want met slecht weer is
het mogelijk je binnen om te kleden, na
de duik je spullen gelijk goed te spoelen
en er is voldoende plek om even bij te
praten met je buddy. Mijn favoriete
periode om bij de Zeelandbrug te duiken
is het vroege voorjaar en de zomer. Dan

Naam: Eduard Bello
Duikt sinds: 2015
Brevettering: SSD, S&R,
Masterdiver
Naam duikstek:
Zeelandbrug Noord

komt na de rustige tijd in de winter
het leven langzaam weer op gang. De
eerste snotolf, slanke waaierslakken en
tubelaria’s zijn dan weer te vinden rond
de indrukwekkende pijlers.

anjelieren,
grondels, allerlei
soorten krabben en
kreeften, kwallen,
baardmannetjes, pitvis, slakken met en
zonder huisjes en de honderdduizenden
brokkelsterren die door hun kleur de
bodem versieren... Soms heb je geluk en
kom je dodemansduim, een rog, zeehond
en zelfs een hondshaai tegen.

HARLEKIJNSLAKJES
Ook dit jaar zijn de harlekijnslakjes
nog aanwezig. Wat een prachtig, bijna
exotisch beestje! Natuurlijk zijn verder
de donderpadden en botervissen met
hun nesten een lust voor het oog. In
deze periode wordt het water geleidelijk
iets warmer en dat is toch wel lekkerder
duiken dan met de ijzige herfst- en
winterkou. Ik ben vooral enthousiast
geraakt door de vele slakken. Het is elke
keer weer een uitdaging om die slakjes zo
scherp mogelijk voor de lens te krijgen.
En verder is er nog zoveel meer te zien!
Zeepaardjes, sepia’s, harders, zeenaalden,
kokerwormen, zeedhalia’s, anemonen,

IETS MAGISCH
Mijn mooiste duik op deze plek was toen
ik mijn eerste zeepaardje live zag. Met 20
bar weer terug aan de kant, zat ik met een
‘big smile’ te glunderen dat ik er eindelijk
eentje had gezien én gefotografeerd. Ook
daarna bleef het zeepaardje iets magisch
hebben en ik heb de afgelopen jaren vaker
zeepaardjes gefotografeerd die er heel wat
beter op stonden. Maar die eerste keer
blijft bijzonder!

Ook dit jaar zijn de harlekijnslakjes
aanwezig. Wat een prachtig, bijna
exotisch beestje!

FOTO: EDUARD BELLO

INFO
Maximale diepte: 20 meter
Faciliteiten: omkleedruimte,
spoelbakken, toilet, vulcontainer.
Instap: trap
Niveau duiker: gevorderd
Parkeren: ruime parkeerplaats
Adres: Galgenlaan, Zierikzee
Tip: Zuiderwind is niet prettig voor
het zicht. Tussen de pijlers staat altijd
wel stroming en na de kentering kan
deze flink toenemen. Kijk eerst in de
getijdentabel; HW- en LW-kentering
zijn ideaal als je wilt fotograferen.
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ONZE FAVORIETE CAMPING
MURALT

INFO CAMPING MURALT

“Vriendelijke eigenaar, doet moeite om je te
helpen. Ruime campingplekken met eigen stroom
en watervoorziening. Het sanitairgebouw is van
alle gemakken voorzien en is schoon. Kortom,
heel tevreden over deze camping.” - Wendy

Beleef het echte kampeergevoel in Zeeland
vlak bij de kust. Onze ruime comfort
kampeerplaatsen hebben een oppervlakte
van maar liefst 120m². De grote leefruimte
en tussenheggen bieden u en uw gezin
alle privacy die u wenst. Uniek! U kunt er
bij ons ook voor kiezen om te genieten van
wat meer luxe tijdens uw kampeervakantie
in Zeeland. Boek onze ruime comfort
kampeerplaats met privé sanitair! Het
sanitairgebouw is voorzien van een eigen
wasbak, toilet en een gratis douche.
Adres: Elkerzeeseweg 34, Scharendijke
Website: www.campingmuralt.nl

Heerlijke duikvakantie in eigen land

Onze camping in Scharendijke trekt jaarlijks grote groepen duikers en
watersporters. Dit is natuurlijk niet zonder reden! Zo ligt duikcentrum
De Grevelingen vlak bij de camping. Je ontvangt hier als campinggast zelfs
een speciale korting van 25% op maximaal twee luchtvullingen per dag.
Tevens kunt u ook nog genoeg andere watersportactiviteiten beoefenen,
denk bijvoorbeeld aan windsurfen, wakeboarden of waterskiën.

DÉ IDEALE CAMPING VOOR DUIKERS!
Veldhuur duikclubs Wilt u met uw
duikclub bij ons verblijven? Het is bij ons
mogelijk om een veld te huren. Zo staat u
met de groep altijd dicht bij elkaar!
Waarom kamperen op onze camping?
• 1,5 km afstand van de Noordzee
• Kamperen met privé sanitair
• Prachtige duikplekken in de regio
• Vele watersportmogelijkheden
• Honden zijn bij ons van harte welkom!
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• Plezier voor jong en oud
• Actie! Of juist ontspanning.
Self check-in Bent u op zoek naar een
overnachtingsplaats voor dezelfde
dag? Of wilt u contactloos reserveren?
Wij helpen u graag verder! U heeft
bij ons de mogelijkheid om online te
reserveren met aankomstdag ‘vandaag’
of een andere gewenste dag. Ook laat
arriveren is geen probleem! Vul tijdens

het online reserveren uw kenteken in en
de slagboom opent automatisch. Na het
online reserveren en betaling ontvangt
u een mail met onder andere de locatie
van uw kampeerplaats - zelf uw favoriete
locatie uitkiezen kan ook! Nog een
voordeel: u hoeft niet apart uit te checken.
Tip! Breng ook een bezoek aan de
brouwerij. Met je Grevelingenpas krijg je
10% korting op je gehele rekening!

Tekst: Pim Valk

Neerlands zoute trots

FOTO: BAS VAN DER SANDEN

FOTO: BAS VAN DER SANDEN

In Zeeland zijn maar liefst meer dan 100 duikplekken te vinden,
waarvan de meeste in het Grevelingenmeer en de Oosterschelde liggen.
Maar ook in de Westerschelde en het Veerse Meer valt veel te ontdekken.
Het zijn te veel duikstekken om allemaal op te noemen, dit zijn onze vier
favoriete duikspots op een rij!

2. SCHARENDIJKE: RIF VOL LEVEN Het Kabbelaarsrif is een
must-go! Daar liggen de zogenaamde reefballs. Die zijn begroeid
en zitten vol leven. Je treft er ook nog een wrakje aan. In de zomer
wemelt het er van de kleine sepiola’s, die als je in de vroege avond
duikt, in het licht van je duiklamp brutaal op je af zwemmen om
vervolgens pijlsnel te verdwijnen. Diepte: 12 meter Instap: steiger
met trap of betonnen trap Faciliteiten: duikcentrum, vulstation,
restaurant en zelfs een duikhotel Parkeren: betaald parkeren
Adres: Het Baken in Scharendijke.

3. SINT-ANNALAND: FAVORIET BIJ OW-FOTOGRAFEN De bodem
van deze duikplek kent een flauw verloop en is werkelijk fantastisch
begroeid. Je vindt hier enorm veel zeenaaktslakken, zeedahlia’s en
anemonen. In het voorjaar is dit voor snotolven (voorjaar) een favoriete
plaats. Het zicht is vaak goed, zeker als je met laagwater gaat duiken.
Deze plek is vooral bij onderwaterfotografen favoriet. Omdat je in de
Oosterschelde duikt, moet je wel rekening houden met het getijde.
Diepte: 20 meter Instap: via het strandje Faciliteiten: dixie in de zomer
Parkeren: voldoende plek Adres: Havenweg (einde), Sint-Annaland

4. VEERSE MEER: SEPIA’S IN HET JUISTE SEIZOEN In het Veerse Meer
zijn acht officiële duikplaatsen. Een mooie plek om te duiken is Geersdijk.
Daar is een mooi klein strandje, geen dijk waar je met je set overheen moet
klimmen. Als je richting het westen op 7 meter diepte zwemt, kom je uit bij
de sepiastokken. In het juiste seizoen heb je kans deze dieren te spotten. Wat
vooral opvalt is de grote hoeveelheid aan kleur. Korstmossen en anemonen
bedekken de oesters en maken daar een mooi kleurenpalet van. Diepte: 15
meter Instap: via het strandje Faciliteiten: bankjes, mobiel toilet in de zomer
Parkeren: voldoende parkeerplek Adres: Geersdijksekanaal in Geersdijk

FOTO: EDUARD BELLO

FOTO: TOM VAN HOUT

1. DREISCHOR GEMAAL: KLEURENPRACHT Eén van de populairste
plekken van het Grevelingenmeer. Je treft er veel leven in allerlei
vormen en soorten aan. Bijna geen plekje is onbegroeid. Sponzen,
wieren, anemonen, dahlia’s, scholen met kleine visjes, zakpijpen,
zeedonderpadden en slakjes in het juiste seizoen. Een ware kleurenpracht.
Tel daarbij de ideale diepte op, dan wordt duidelijk dat deze plek favoriet is
voor veel onderwaterfotografen. Diepte: 30 meter Instap: stenen bodem
met touw Faciliteiten: vulstation en wc op 100 meter afstand Parkeren:
voldoende parkeerplek Adres: Zuid Langeweg (uitrijden) in Dreischor.
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Fotograferen
in Zeeland

Het ziet ernaar uit dat we de
komende maanden even geen
verre reizen kunnen maken naar
tropische duikbestemmingen.
Waarschijnlijk komt het moment
dat we lokaal weer mogen
duiken een stuk eerder. Een
uitgelezen moment om ons te
concentreren op het fotograferen
in onze eigen prachtige Zeeuwse
wateren!
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O

nze Zeeuwse wateren
worden sowieso vaak
ondergewaardeerd.
Onderwaterfoto’s gemaakt
in de Oosterschelde en
het Grevelingenmeer
kunnen net zo spectaculair
en kleurrijk zijn als
opnamen uit Indonesië,
Mexico of het Caribisch
gebied. De fotografische
omstandigheden, zoals
helderheid, kleurzweem en
zweefvuil, zijn soms helaas
wat minder ideaal. Maar met
de juiste hulpmiddelen en
technieken kunnen we in
bijna alle omstandigheden

toch prachtige opnamen
maken! Hoog tijd om die eens
nader te bekijken.
MACRO KAN ALTIJD
Als het zicht extreem slecht is,
is dat niet het beste moment
om een perfecte groothoekfoto
te maken. Maar zelfs bij
super slecht zicht is het vaak
nog steeds mogelijk om hele
fraaie macro-opnamen te
maken. Misschien wel de
allerbelangrijkste regel bij
onderwaterfotografie is
‘dichtbij’. De 1,5-meter regel
is bij onderwaterfotografie
zeker niet van toepassing!

Tekst en foto’s: Marco Heesbeen

Hoe minder afstand tussen
je camera en het onderwerp,
des te minder water tussen
je lens en je onderwerp.
Het water absorbeert de
kleuren en vermindert het
contrast. Daarnaast zorgt het
zweefvuil in het water voor
oplichtende deeltjes in de foto
(backscatter). Als je super
dichtbij fotografeert, haal je
het maximale uit het licht van
je flitser en kun je kleurrijke en
contrastrijke foto’s schieten.
Als je camera niet zo dichtbij
kan scherpstellen, dan kun
je dat oplossen met een
macro-voorzetlens. Die zijn
er in verschillende sterktes.
Ze vergroten het beeld en
verkorten die minimale
scherpstelafstand van je
camera. Met een krachtige
lens kan die afstand verkleind
worden van 20 cm naar 4 cm!
Een macro-voorzetlens
heeft ook invloed op de
scherptediepte, zeg maar het
gebied in je foto dat scherp
is. Hoe krachtiger de lens,
des te kleiner het scherpe
gebied. Dat betekent dat
je heel nauwkeurig moet
scherpstellen. Eén enkel
scherpstelveld (spot focus)
werkt daarbij het beste.
Dat kun je dan precies
op het belangrijkste punt
richten. Bijvoorbeeld
het oog van een visje,
heremietkreeftje of garnaal.
De kleine scherptediepte
vergt wat meer precisie en
doorzettingsvermogen, maar
biedt je ook de mogelijkheid om
van een drukke achtergrond
(met zweefvuil) af te komen.
Met behulp van de diafragmainstelling van je camera kun
je de scherptediepte nog
vergroten of verkleinen. Een
volledig open diafragma van
bijvoorbeeld f/2.8 geeft de
kleinste scherptediepte en
is dus ideaal om een rustige
onscherpe achtergrond te
creëren.

RIJKDOM AAN ONDERWERPEN
De Zeeuwse wateren bieden een
enorme rijkdom aan dankbare
macro-onderwerpen. Denk
daarbij niet alleen aan de voor
de hand liggende onderwerpen
zoals naaktslakjes en garnalen.
Ook op het eerste gezicht saaie,
alledaagse onderwerpen zoals
mossels, kreukels of oesters
leveren met de juiste technieken
fantastische plaatjes op. Als de
omgeving druk of storend is,
kun je ook met behulp van een
snoot het onderwerp isoleren
uit zijn omgeving. Je belicht
dan uitsluitend het onderwerp,
zodat de storende achtergrond
donker blijft. Zit het onderwerp
op een lastige plek waar je
maar moeilijk met je flitsers
dichtbij kunt komen, dan biedt
een fibersnoot uitkomst. Je
flitser kan dan wat verder naar
achter geplaatst worden. De
twee dunne fibersnoot armen
kun je vervolgens gemakkelijk
buigen en dicht bij het
onderwerp positioneren, zodat
je het toch van twee kanten
kunt uitlichten. Nog even een
toelichting op de snoot: dit is
een accessoire voor je flitser

waarmee je de lichtbundel
kunt verkleinen, richten of
vormen. De Fiber Snoot Pro
Dual is een speciale uitvoering
waarbij gebruik gemaakt wordt
van twee flexibele armen
voorzien van glasvezels die
het licht transporteren. Met
deze opstelling krijg je heel
gemakkelijk licht vanuit twee
verschillende hoeken op
moeilijk bereikbare plaatsen.
GROOTHOEK
Voor een geslaagde
groothoekopname hoeft het
zicht ook niet perfect te zijn.
Het maakt het natuurlijk
wel makkelijker, maar ook
bij middelmatig zicht van
twee meter is het zeker
mogelijk om een fraaie goed
belichte groothoekfoto te
maken. Kies je onderwerp en
compositie afhankelijk van de

omstandigheden. Als het zicht
slechts een meter is, heeft het
geen nut om te proberen een
foto te maken van een duiker
op vijf meter afstand. Als jij
het onderwerp niet duidelijk
kunt zien, wordt het voor je
camera ook onmogelijk om
een contrastrijk plaatje van het
model te registreren. Richt je
bij dergelijke omstandigheden
op een onderwerp dichtbij.
Eigenlijk weer hetzelfde advies
als bij macro: dichtbij! Bij
groothoekopnamen wil je vaak
een relatief groot onderwerp
vastleggen of een onderwerp
inclusief achtergrond. Als
je dichtbij bent, kan het zijn
dat je maar een deel van het
onderwerp in beeld krijgt. Met
behulp van een groothoeklens,
vergroot je de beeldhoek
van je camera en krijg je
toch het gehele onderwerp

«Onderwaterfoto’s in de
Oosterschelde kunnen net
zo spectaculair en kleurrijk zijn
als opnamen uit Indonesië»
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Met een fisheye kun je talloze
onderwerpen geweldig fotograferen.

in beeld. Een groothoeklens
is ook zeer geschikt voor
middelgrote onderwerpen.
De in het voorjaar arriverende
sepia’s zijn bijvoorbeeld
prachtig vast te leggen met een
groothoeklens. Los als portret,
maar zeker ook als koppeltje
met bijbehorend tentje tijdens
het afzetten van de eieren.
Ook een flinke Noordzeekrab
of Oosterscheldekreeft leent
zich uitstekend voor opname
met een groothoeklens. Omdat
de scherptediepte van een
groothoeklens een stuk groter
is en het onderwerp vaak ook,
hoef je op de camera niet per
se te kiezen voor een enkel
scherpstelveld. Als je een wat
groter scherpstelgebied kiest,
komt dat de scherpstelsnelheid
meestal ten goede en
maak je het jezelf ook iets
makkelijker. Bij een systeemof DSLR-camera plaats je
een groothoekobjectief op je
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camera. Belangrijk is daarbij
dat je op het onderwaterhuis
ook de bijbehorende domepoort
inclusief verlengring gebruikt.
De juiste combinatie van
lens en poort zorgen voor een
beeld zonder vignettering
(donkere hoeken) en
minimale rand-onscherpte.
Bij compactcamera’s is het
niet mogelijk om objectieven
te wisselen. Er zijn gelukkig
diverse goede kwaliteit
voorzetlenzen om de beeldhoek
te vergroten. Er zijn zelfs lenzen
die een fisheye-achtig beeld
opleveren met een beeldhoek
van maar liefst 150 graden! Een
voordeel van voorzetlenzen is
dat ze onder water gewisseld
kunnen worden. Je blijft dus
heel flexibel en kunt tijdens
één duik zowel macro- als
groothoekopnamen maken.
Het is belangrijk om onder
water eenmalig de voorzetlens
te verwijderen en weer te

«De 1,5-meter regel is bij
onderwaterfotografie absoluut
niet van toepassing»

bevestigen. Anders bestaat de
kans dat enkele luchtbelletjes
blijven ‘plakken’ tussen de
poort van je onderwaterhuis en
de lens, die je later terugziet op
je foto’s.

GEBRUIK FLITSER
Bijna altijd zul je ook gebruik
willen maken van flitslicht.
Soms is er op diepte bijna
helemaal geen licht, maar ook
bij aanwezig omgevingslicht
zul je vaak willen flitsen.
Met behulp van het flitslicht
kun je details ophelderen of
benadrukken, kleur toevoegen
en contrasten versterken. Zeker
bij groothoekopnamen zijn wat
langere flitsarmen gewenst voor
de ideale positie van je flitsers.
Het is belangrijk om de flitsers zo
te positioneren en te richten, dat
het gebied tussen de lens en je
onderwerp NIET belicht wordt.
Zo wordt het zweefvuil in het
water in dat gebied niet belicht
en wordt het niet zichtbaar op je

foto. In de ideale opstelling laat je de
twee lichtbundels samenkomen bij je
onderwerp. Om te voorkomen dat het
gebied aan de buitenkanten onnodig
belicht wordt, kun je de lichtstraal
van je flitsers afkappen of verkleinen
middels snoots. Bij dit soort opnamen
gebruik je vaak de grootste opening van
de snoot om voldoende belichtingshoek
over te houden. Als je de omgeving wilt
belichten met bestaand licht en juist
een detail eruit wilt laten springen,
kies dan voor een opzetstuk met een
kleine opening om een hele gerichte
lichtbundel te krijgen.
FISHEYE
Als de beeldhoek extreem groot
wordt, spreken we van fisheye. De
kenmerkende vervorming is met
name aan de randen duidelijk
zichtbaar. Bij foto’s op land soms
storend en ongewenst, maar bij
onderwaterfoto’s zorgt het juist heel
vaak voor indrukwekkende krachtige
opnamen. Als je niet houdt van
deze vervorming (bijvoorbeeld bij
modelfotografie) maar wel een zeer
grote beeldhoek nodig hebt, kies dan
voor een zogenaamde lineaire ultra
groothoeklens. Vanwege de extreem
grote beeldhoek kun je hele grote
onderwerpen van zeer dichtbij toch
volledig in beeld brengen. De korte
afstand heeft natuurlijk weer dezelfde
belangrijke voordelen als bij de eerder
beschreven vormen van fotografie.
De scherptediepte bij een fisheye-lens
is zo groot dat je prima kunt kiezen
voor handmatig scherpstellen. Als je
dat eenmalig doet op een onderwerp
op ongeveer de gewenste afstand,
kun je vervolgens probleemloos
fotograferen zonder opnieuw scherp
te stellen. Zo heb je ook geen last van
een trage autofocus of een ongewenste
scherpstelling op een toevallig
voorbijkomend stukje zweefvuil. Een
fisheye-lens verkleint het onderwerp
enorm, dus de hele kleine flora en
fauna valt af. Maar er zijn talloze
onderwerpen die je geweldig kunt
fotograferen met een fisheye. Denk
bijvoorbeeld aan mosselhangculturen,
kwallen, zwermen aasgarnalen,

scholen vis, structuren als steigers en
gemalen en natuurlijk rif-overzichten.
Ook bij fisheye-fotografie zijn wat
langere flitsarmen handig. Door de
flitsers wat verder weg te positioneren
voorkom je niet alleen zweefvuil,
maar zorg je ook voor een meer egale
belichting. Als de flitsers te dichtbij
staan, ontstaat een duidelijke lichtvlek
(concentratie van licht) in de buurt
van de flitsers. Soms werkt het beter
om de flitsers verder naar achteren te
plaatsen dan opzij. Zo creëer je toch
de benodigde afstand, maar voorkom
je onderbelichting in het midden. Met
behulp van dome diffusers kun je de
lichtverdeling ook verbeteren. Het licht
wordt dan nog meer verspreid, zachter
en egaler, waardoor ook zweefvuil
minder opvalt. Een noemenswaardige
aparte soort fisheye-voorzetlens is
de Micro Fisheye lens. Dit is eigenlijk
een macro- en fisheye-voorzetlens
gecombineerd. Met deze lens kun
je een macro-onderwerp nagenoeg
beeldvullend fotograferen en daarbij
toch ook de omgeving meenemen
in de opname. Het levert unieke
beelden op en door de zeer korte
scherpstelafstand is deze vorm
van fotografie ook mogelijk in zeer
uitdagende omstandigheden. Ga,
zodra het verantwoord is, lekker aan
de slag en geniet van al het moois dat
de Zeeuwse wateren ons te bieden
hebben!

DUIKGLAZEN

op
STERKTE
in uw

EIGEN MASKER
Type 1
standaard

Type 2*
plus / min

Type 3*
lees

Type 4*
bifocaal

Type 6*
look-under

*ook met cilindersterktes en prisma’s leverbaar! Gemaakt op juiste pupilafstand.

Marco Heesbeen duikt regelmatig in
Zeeland. Wil je meer informatie over
handige accessoires en technieken voor
het fotograferen in Zeeland, kijk dan op
www.onderwaterhuis.nl/zeeland
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Ga voor meer informatie en om te bestellen naar
voor
dealers
uwKijk
duikwinkel
of opticien
in de op
buurt.

www.proteye.nl
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TOP 5
DE KOEPEL WEST

De Koepel West

Kleurige vissen zijn niet alleen
te vinden in het buitenland!

Voorzieningenniveau: ★★★★ Flora en Fauna: ★★ Dichtstbijzijnde vulstation: Duikcentrum de Kabbelaar

DE KOEPEL WEST

Dat duiken een serieuze sport is, wordt
op deze duikstek goed bevestigd. Een
trap waar je U tegen zegt of een lange
wandeling. Je inspanning wordt wel
beloond. Duikstek De Koepel West is
zeker de moeite waard.

D

e parkeerplaats aan de Rampweg is makkelijk
te herkennen door de snackbar die ernaast
ligt. We bouwen onze set op en controleren
of we alle spullen hebben. Om bij het water
te komen moet je namelijk een flinke trap
beklimmen. Het zou vervelend zijn als je bij het water bent
en tot de conclusie komt dat je je lood bent vergeten. Als
je geen zin hebt om de lange trap op te lopen, kun je ook
parkeren bij de haven aan de Dammenweg. Vanaf deze
parkeerplaats moet je wel iets verder lopen naar de steiger
maar het zal je een flinke klim besparen. Ik hoor vaak dat
men er direct bij de haven ingaat, maar dit is verboden.
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Het water is daar heel ondiep en met alle scheepvaart wil
je je daar als duiker niet bevinden. Vanaf de steiger ga
je eenvoudig te water met een commandosprong. Voor
de mindervalide duikers is een rolstoellift geplaatst. De
sleutel is verkrijgbaar bij Duikcentrum De Kabbelaar. We
duiken onder en gaan rechtsaf. Na 30 meter start het rif dat
bestaat uit basaltblokken en er schijnt op 12 meter diepte
een klein wrakje te liggen. Vanaf dit rif kan je snel de diepte
opzoeken. De bodem loopt wat steiler af, maar wij kiezen
ervoor een ondiepere duik te maken en scharrelen tussen
het wier. Ik zie een lange staart bewegen en herken meteen
de vorm van een paling. Ik blijf even wachten tot hij zijn
kop laat zien en kan eigenlijk wel heel erg dichtbij komen.
Wauw… meestal schieten ze weg als ik in de buurt kom. Als
dit niet een voorbode is voor de rest van de duik…!
MOOIE AFSLUITING
Na 20 minuten tussen de stenen en het wier draaien we
om en zwemmen richting de linkerzijde van de steiger.
Hier bestaat de bodem meer uit zandvlaktes met her en
der een plukje oesterrif. De kans is groot dat je sepiola’s
vindt. Helaas zien we ze niet. De meeste kans om ze te

Tekst en foto’s: Daniel Versteeg

Een jonge penseelkrab
wandelt tussen het wier.

De grondels zijn
nieuwsgierig vandaag!

Heerlijk strand bij de duikstek.

Hallo! De paling is niet bang.

FOTOTIP

Als je met de macrolens een visje of
klein slakje in beeld wilt krijgen, dan
zie ik vaak foto’s waar de ogen mooi
scherp zijn, maar waar het mondje
wazig is. Het is het mooiste als
zowel de ogen als de mond scherp
in beeld zijn. Dit krijg je voor elkaar
door met een klein diafragma
(hoger F-getal ) te werken. Hierdoor
komt er wel minder licht in de lens,
die je weer kunt aanpassen met je
flitsers.

DUIKLOCATIE DE KOEPEL WEST (17A*)
spotten heb je tijdens
een avondduik. Ze
zijn dan actief en zijn
in het licht van je
lamp wat makkelijker
te vinden. Vlak voor
het einde van de
duik worden we nog
beloond met een
kleine roodkleurige
zeedonderpad. Hij
gaat op een klein
plukje wier zitten dat
gelukkig iets hoger
staat dan de bodem.
Hierdoor kan ik een
mooi laag standpunt
innemen om de foto
te maken. De kleuren
spatten van mijn
scherm. Wauw, wat is
Nederland toch mooi!

VOORZIENINGEN: cafetaria, lift
voor mindervaliden, speeltuin,
steiger, stranddouche, toilet.
GETIJDE: geen STROMING: geen
MAXIMUM DIEPTE: 40 meter

WAT IS ER TE ZIEN: wiersoorten,
krabben, sepiola, paling.
ADRES: Rampweg, Scharendijke
(bij de cafetaria ) of Dammenweg,
Scharendijke (bij de jachthaven)

*Verwijst naar Duikgids Zeeland, zie www.vipwinkel.nl voor de vernieuwde gids.
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BURGHSLUIS OOSTBOUT

Burghsluis Oostbout

De slanke waaierslak wordt
ook wel luciferslak genoemd.

Voorzieningenniveau: ★★ Flora en Fauna: ★★★ Dichtstbijzijnde vulstation: Scharendijke

BURGHSLUIS OOSTBOUT

Duiken in de Oosterschelde met kans
op Noordzeeleven. Er zijn een aantal
duikspots waar dit kan. Wij gaan deze
keer kijken bij duikstek Burghsluis
Oostbout.

H

et is vroeg in de ochtend, we zijn de enige duikers
op de ruime parkeerplaats. De reden voor dit
vroege tijdstip is de kentering. Deze wacht niet
en bij Burghsluis is het verstandig alleen op de
laagwaterkentering te duiken. Als je hier namelijk
op de hoogwaterkentering duikt, is de kans aanwezig dat de
stroming te sterk wordt en je door de Oosterscheldekering de
Noordzee op getrokken wordt. We bouwen onze set op, spreken
het duikplan door en beginnen aan de wandeling richting
het water. We lopen de parkeerplaats af, langs restaurant
’t Oliegeultje en aan het einde van de strekdam zien we de
trap naar het water. Eenmaal in het water laten we onze BCD
leeglopen en duiken we richting het westen. De eerste vijf meter
bestaat de bodem uit zand met mooi begroeide steenblokken.
Het zicht kan zeer slecht zijn, maar deze dag hebben we geluk.
Twee meter zicht, voor hier is dit uitzonderlijk goed. Al snel ziet
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mijn buddy op het zand tussen een paar slangsterren een vlokslak
kruipen. Vanwege het mindere zicht plaats ik een snoot op mijn
flitsers en stel ik deze eerst in op een steen vlak voor mij. Zodra
ik weet dat de positie van de snoot goed is, zwem ik richting
de vlokslak. Ik maak een foto en zie dat die net niet voldoet
aan mijn eisen. Ik pas de positie van de snoot aan en maak de
foto die ik wil. We gaan wat dieper en de bodem verandert in
een mooi begroeide wand van steen en oesterbanken waar
veel leven te vinden is. Omdat deze duikstek zo dicht bij de
Oosterscheldekering is, vind je hier diersoorten die je op de
andere duikstekken minder ziet. Ik heb hier in het verleden
gehoornde slijmvissen, dodemansduim en diverse slakken
gezien. We duiken verder en ontdekken een rode luciferslak
kruipend op een stukje spons. Het contrast tussen het geel van
de spons en het rood van de slak maken dit een mooi plaatje. Het
slakje kruipt rustig naar de rand van de spons en wacht af. Zodra
die op de juiste plaats is, maak ik de foto. De wand waar we op
duiken is onderdeel van de strekdam en niet heel lang. Zelf vind
ik dat helemaal niet erg. Op 10 vierkante meter zou ik hier de hele
duik kunnen blijven! Normaal gesproken hebben mijn buddy
en ik de gewoonte om aan het einde van de duik ondiep op zoek
te gaan naar leven, maar het is zo mooi op de wand dat we onze
hele duik op acht meter blijven. Na een uur stijgen we rustig op,
maken onze veiligheidstop en blijven nog even kort ondiep bij de

Tekst en foto’s: Daniel Versteeg

Grootste zeenaaktslak van
Nederland, een vlokslak.

Heerlijk, een duiktrap!
Wat een verbetering.

Goed kijken: een tubelaria met vlo.

Fotogenieke strandkrab.

FOTOTIP!

Bij duiken met slecht zicht is het
maken van foto’s vaak lastig. Het
zweefvuil in het water wordt door de
flitsers opgelicht. Een hulpmiddel om
dit te verminderen, is een snoot. Een
snoot plaats je op je flitser er deze
bundelt het flitslicht op een kleine
plek. Je licht dan alleen het object uit
en de achtergrond blijft hierdoor mooi
zwart. Het werken met een snoot zal
in het begin tot veel frustratie leiden
maar als je deze eenmaal doorhebt, is
het een onmisbaar gereedschap voor
de onderwaterfotograaf.

trap. Het zonnetje schijnt
en de wieren dansen mooi
heen en weer in de deining.
We stappen het water uit en
met een glimlach lopen we
weer terug naar de auto.
NIET VOOR IEDEREEN
Het duiken bij Burghsluis
is niet voor iedereen
weggelegd. Er wordt
een bepaalde mate van
ervaring verwacht om te
duiken. Duik alleen op
de laagwaterkentering
en mijd deze duikstek
als je te maken hebt met
een zuidenwind hoger
dan windkracht 4. Als je
eenmaal de ervaring hebt
om hier te duiken, wauw…
Burghsluis is een bizar
mooie stek die je flink kan
verrassen!

DUIKLOCATIE: BURGHSLUIS OOSTBOUT (45B*)

Een ruime parkeerplaats, plek genoeg.

VOORZIENINGEN: grote
parkeerplaats, restaurant
‘t Oliegeultje.
GETIJDE: laagwater
STROMING: sterk

MAXIMUM DIEPTE: 30 meter
WAT IS ER TE ZIEN: boompjesslak,
dodemansduim, gehoornde
slijmvis, kreeft, Noordzeekrab.
ADRES: Havenplateau 1, Burghsluis

*Verwijst naar Duikgids Zeeland, zie www.vipwinkel.nl voor de vernieuwde gids.
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ANNA JACOBAPOLDER

Steigerend paardje van
de Oosterschelde.

Anna Jacobapolder
Voorzieningenniveau: ★★ Flora en Fauna: ★★★ Dichtstbijzijnde vulstation: Sub Ocean Services, Oud-Vossemeer

ANNA JACOBAPOLDER

Voor duiken in de Oosterschelde ben je vaak
afhankelijk van de getijden. Duikstek Anna
Jacobapolder is een uitzondering: daar
kun je ieder moment van de dag duiken.

A

ls je naar duikstek Anna Jacobapolder kijkt, zie je
aan de linkerzijde een haven waarin mosselculturen
gekweekt werden. Aan de staat van de mosselstrengen
is te zien dat dit al heel lang niet meer gedaan wordt. Officieel
is het verboden om te duiken in een haven, maar toch zijn
er regelmatig duikers die zich hier niet aan houden. Als je
naar rechts kijkt zie je een grote komvormige kustlijn waar
het duikgebied te vinden is. De makkelijkste manier om het
water in te gaan, is om gebruik te maken van de loopbrug
van de bootsteiger. Via een paar touwen ga je de dijk af maar
pas op, het kan glad zijn! Eenmaal in het water doen we onze
apparatuurcheck en spreken we nog een keer ons duikplan
door. Een mooi plan op deze stek is om het begin van de duik
op diepte door te brengen en daarna ondiep te eindigen.
We dalen af en houden het rif aan onze rechterschouder.
Tot 13 meter diepte vinden we enorme oestervelden. Vanaf
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deze diepte worden de zandvlaktes tussen de oesterpartijen
breder en de kans om sepiola’s, pijlinktvissen en platvissen
te vinden is vaak groot. Vooral deze keer valt het op dat de
huisjesslakken flink vertegenwoordigd zijn. Bewegend over
het zand zijn ze makkelijk te volgen door het slakkenspoor dat
ze achterlaten. Je krijgt een beetje het gevoel van muckdiving
in het buitenland. Deze vorm van duiken is veel in Indonesië
te vinden en houdt in dat je voornamelijk op zand en
modderondergronden op zoek gaat naar beestjes en visjes. Het
zicht is ons goed gezind en na een half uur stijgen we langzaam
op richting de 8 meter.
UITBUNDIG LEVEN
Het landschap is ineens compleet anders. Naast de
oestervelden is er veel te vinden. Op veel plekken zijn de
oesters uitgesleten en vormen mooie overhangen. Neem dus
een lamp mee om de overhangen te bekijken! We komen na
een uur weer aan bij de steiger en besluiten nog even door te
gaan naar de ingang van de haven. Om hier te komen zwem
je om de kop van een van de strekdammen. Deze liggen niet
in de luwte en de stroming kan hier wel een stuk sterker zijn.
Lange touwen hangen 20 centimeter boven de bodem, maar

Tekst en foto’s: Daniel Versteeg
Een heremietkreeft zet
zonder pardon de oorspronkelijke
eigenaar uit zijn huis.

De mosselstrengen zijn
rijk aan leven.

Het is maar een klein stukje
lopen naar het water.

Volg het slakkenspoor en
je vindt de huisjesslak.

FOTOTIP!

Ik wilde graag een zeepaardje
fotograferen met de kenmerkende
groene achtergrond van het water in
de Oosterschelde. Om dit voor elkaar
te krijgen, heb ik een zeer lichtgevoelige fisheye lens gemonteerd en
de sluitertijd langzamer gezet met een
laag diafragma. Het bijkomende
voordeel is dat ik minder hard hoef in
te flitsen en daardoor minder sediment
op de foto in beeld krijg.
Lens: 8mm fisheye Diafragma: f/4,5
ISO: 200 Sluitertijd: 1/200 sec.

DUIKLOCATIE ANNA JACOBAPOLDER 72*
er liggen er ook een hele
hoop op de grond. Op
deze touwen is het leven
zeer uitbundig, zo vind ik
zelfs enkele zeepaardjes!
Met hun staartjes zitten ze
om het touw gewikkkeld,
rustig meedeinend met de
beweging van het water.
Uiteraard draaien ze hun
kopjes standaard van de lens
af, maar met enig geduld
kan ik een mooi shot maken.
En lukt het bij de een niet,
dan zoek je gewoon een
ander. Hier kan ik makkelijk
een hele duik doorbrengen!
Voldaan steken we ons
hoofd weer boven water.
Drie verschillende soorten
duikomgevingen in één
duik. Sint Annaland heeft
het allemaal!

Veel ruimte om te parkeren.

VOORZIENINGEN:
Parkeerplaatsen, picknickbank,
mobiel toilet in de zomer.
GETIJDE: Door de ligging kun je
er altijd duiken.

STROMING: Beperkt
MAXIMUM DIEPTE: 40 meter
WAT IS ER TE ZIEN: zakpijpen,
harder, krab, kreeft, naaktslak.
ADRES: Rijksweg, Sint Philipsland

*Verwijst naar Duikgids Zeeland, zie www.vipwinkel.nl voor de vernieuwde gids.
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STAVENISSE VEERWEG

Zomerse kleuren in
de Oosterschelde.

Stavenisse Veerweg
Voorzieningenniveau: ★★ Flora en Fauna: ★★ Dichtstbijzijnde vulstation: Het Keeten op de Keetenweg 6

STAVENISSE VEERWEG

Zeeland staat bekend om mooie duikstekken
en hard werken om de dijk over te komen.
Maar duikstek Stavenisse Veerweg is een
uitzondering: een mooie duikstek zonder dijk!

W

e rijden langzaam de plaats Stavenisse binnen en slaan
de Veerweg op. Aan het einde van deze smalle weg zien
we de Oosterschelde al liggen. Vlak naast de ingang van
de haven ligt de duikstek. De geasfalteerde parkeerplaats is zeer
groot en biedt veel ruimte aan grote groepen duikers. We parkeren
net naast de boothelling bij een grote steiger. Op de steiger zien we
een visser zitten en vragen eerst maar waar hij zijn lijnen uitgelegd
heeft. Ik zou het uitermate jammer vinden als de visser mij als vangst
aan de haak slaat. Gelukkig horen we dat hij de lijn meer naar links
heeft uitgelegd. Dit komt ons goed uit, omdat dit richting de ingang
van de haven is en daar duiken toch al niet echt verstandig is. We
bouwen onze set op, voeren de buddy check uit en ik pak de camera
erbij. Nu het aangename; geen steile beklimming van trappen, geen
brandende kuiten, maar schouders die nog heerlijk aanvoelen.
Wat een luxe om niet over een dijk heen te hoeven klimmen! Een
bepaalde mate van voorzichtigheid moeten we toch in acht nemen.
De boothelling is ideaal om het water in te komen, maar kan op
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bepaalde punten wel heel glad zijn. We doen onze maskers op en
geven het signaal om onder te gaan. We worden direct begroet door
grote velden met Japans bessenwier. We worstelen ons hierdoorheen
en op een meter of 5 krijgen we iets meer ruimte. Dit is een mooi
gedeelte waarin Japanse oesters stukken zand afwisselen, en er
schiet veel leven onder me weg. Ik zie een paar doorschijnende
zakpijpen en deze zitten vol met spookkreeftjes. Hier kan ik mijn
lol op met de macrolens! De eerste foto’s mislukken allemaal. De
spookkreeftjes zijn zo klein dat ik het scherpstelpunt van mijn lens
niet goed krijg. Ik wend me tot een rotsblok en gebruik deze om als
platform te fungeren om mijn camera stabiel te houden. Dit lukt, en je
kunt op de foto goed zien hoe klein de spookkreeftjes in verhouding
zijn tot de zakpijpen. We dalen af en komen op het diepste punt van
de duikstek uit. Op ruim 25 meter diepte neemt de stroming in kracht
toe, maar we kunnen er nog goed tegenin zwemmen. Het mooie aan
deze duikstek is dat je ook buiten de kentering heel goed kunt duiken.
SCHOLEN STEENBOLKEN
Tijdens onze nachtduiken op dezelfde plek komen we wel vaker
pijlinktvissen tegen, maar deze keer zien we ze helaas niet
verschijnen. Veel plantensoorten zijn er niet te vinden en de
ondergrond bestaat voornamelijk uit klei en fijn sediment. Toch
schieten behoorlijk wat vissen weg en grote scholen met steenbolken
kruisen ons pad. Helaas kan ik deze niet goed op de foto krijgen
met mijn macrolens. Na twintig minuten op diepte stijgen we

Tekst en foto’s: Daniel Versteeg

Weduwerozen zijn
overal te vinden.

Yes, geen dijk! Wat
een heerlijke instap.
Een vergrootglas maakt
het makkelijker deze kleine
beestjes te zien.

FOTOTIP

Het is belangrijk dat je het oog van
een vis scherp in beeld hebt. Hoe
kleiner de vis is, hoe moeilijker dit te
realiseren is. Ik bepaal eerst de
compositie van de foto en pas dan
zelf de focuspunten van de camera
aan. Deze plaats ik dan op het oog
van de vis waardoor ik de camera
minimaal hoef te bewegen na het
scherpstellen.
Lens: 60mm macro
Diafragma: f/6.3 ISO: 200
Sluitertijd: 1/250 sec.

Vergeet niet tussen
het wier te kijken!

weer langzaam op. Op 10
meter maken we het laatste
gedeelte van de duik af. Het
bodemprofiel is grillig met
veel ondiepe kuilen. Je moet
goed op je kompas kijken om
je weg naar de kant terug te
vinden. Ik spot een mooie
kleine grondel op een paar
stukken geleikorst en gebruik
dezelfde techniek als de
spookkreeftjes om hem goed
op de foto te krijgen. Wat een
mooie kleuren spatten er
van mijn camerascherm af!
Tevreden laat ik mijn buddy
de foto zien. We kunnen
wel uren blijven, maar
onze flessen bereiken hun
minimum luchtvoorraad die
we hadden afgesproken. We
komen boven en we zien dat
het inmiddels laagwater is. En
zelfs nu kunnen we makkelijk
het water verlaten!

DUIKLOCATIE STAVENISSE VEERWEG- HAVEN 77*

Veel plek op de
parkeerplaats.

VOORZIENINGEN: Een dixie in
de zomermaanden.
GETIJDE: HW en LW, ook buiten
de kentering mogelijk.
STROMING: matig

MAXIMUM DIEPTE: 25 meter
WAT IS ER TE ZIEN:
bessenwier, spookkreeftjes en
steenbolken.
ADRES: Veerweg 18, Stavenisse

*Verwijst naar Duikgids Zeeland, zie www.vipwinkel.nl voor de vernieuwde gids.
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BERGSE DIEPSLUIS

Bergse Diepsluis

Het mannetje maakt zich breed
om de indringer te verjagen.

Voorzieningenniveau: ★ Flora en Fauna: ★★★ Dichtstbijzijnde vulstation: Shellstation-Deehoeve, Postweg 8, Tholen

BERGSE DIEPSLUIS

In mei leggen alle vogels een ei én komen de
sepia’s naar de Oosterschelde! Hoewel ze
de laatste jaren steeds minder worden gespot,
doen we toch weer een poging. De meeste
kans maken we bij de Bergse Diepsluis.

M

ei 2018. Het zonnetje staat aan de blauwe hemel en
we arriveren op de grote parkeerplaats van de Bergse
Diepsluis. De duikstek is op dit moment erg populair
omdat onze vrienden de sepia’s weer gespot zijn. Iedereen heeft
het erover, maar zijn ze te vinden? Gelukkig hebben we een beetje
inside information en weten we op welke stokken we moeten
zoeken. We klimmen de dijk over en lopen via de duiktrap het
water in. Je kunt hier makkelijk je vinnen aandoen en voor de vorm
zet ik mijn kompas. Op deze duikstek is het navigeren namelijk
heel makkelijk. Vanaf de kant loopt de bodem, parallel aan de
kustlijn, langzaam af tot een meter of twee à drie (met hoogwater).
Dan loopt de bodem iets steiler af en op zeven meter gaat de
schuine dijk over in een vlakte. Vanaf daar kan je een heel stuk
uitzwemmen, maar dieper dan 18 meter ga je niet halen.
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De ondergrond op diepte is een slibachtige puree. Je moet echt
op je drijfvermogen letten, anders is je zicht heel snel verdwenen.
Recht voor de instap kom je op 10 meter het platform tegen dat
prachtig is begroeid. We kijken naar alle zakpijpen en anjelieren en
komen nog een grote school steenbolken tegen. Die vind je hier in
de zomer geregeld. Kijk maar eens goed aan de achterzijde onder
het platform!
SEPIA TIME!
We duiken verder en na 20 minuten komen we uit op de plek
waar we de sepia’s zouden kunnen vinden. We zien meerdere
sepiatentjes staan van vorig jaar en deze zijn prachtig begroeid.
We ontdekken een sepiapaartje bij de stokken en het vrouwtje is
bezig om haar eieren af te zetten. Prachtig om te zien! Mijn buddy
hangt boven mij en geniet van het schouwspel. Opeens schiet het
mannetje dichter bij zijn vrouwtje. Er komt een tweede mannetje
aan en om het vrouwtje af te schermen, spreidt hij zijn tentakels
uit. Op dat moment hebben ze alleen maar aandacht voor elkaar
en kan ik heel dichtbij komen met mijn camera. Ik maak enkele
foto’s en kan mijn ogen haast niet geloven. Een sepiafoto zoals ik
altijd al wilde maken! Ik toon het meteen aan mijn buddy en ook
bij hem zie ik een brede glimlach op zijn gezicht. Op de terugweg
houden we de schuine wand op zes meter diepte aan. We komen
meerdere veenblokken tegen waar grote kreeften onder schuilen. Je

Tekst en foto’s: Daniel Versteeg

Altijd erg mooi voor
macrofoto’s: een penseelkrab.

Kijk ook eens onder het platform,
daar zwemmen steenbolken!

Heerlijke instap! Je kunt
eenvoudig je vinnen aandoen.

FOTOTIP!

Fotograferen is meer dan alleen op
een knopje drukken. Om deze foto
te maken, moet je geduld hebben
en observeren. Je drijfvermogen
en je horizontale trim moeten
goed zijn. Dit maakt het mogelijk
om minutenlang op één plek te
hangen zonder stof te maken. Als
je dan de foto maakt, is die helder
en stofvrij.
Lens: Olympus M.8mm F1.8
Diafragma: f/4,5 ISO: 320
Sluitertijd: 1/60 sec.

Het platform is prachtig
begroeid met mosselen.

verveelt je in dit seizoen nooit!
Op een bepaald moment zie
ik een paal half uit het zand
steken en dit is voor mij het
herkenningspunt waarop ik
weet dat we voor de trap zijn.
In plaats van eruit te gaan,
kijken we nog even rond in het
ondiepe stuk voor de uitstap.
De ondergrond bestaat meer
uit grof zand, waardoor het
zicht meestal wat beter is.
Bij hoogwater is het erg leuk
om tussen de stenen op zoek
te gaan naar slijmvisjes en
gehoorde slijmvissen. Na meer
dan een uur duiken stappen
we het water uit. Voor mij is de
Bergse Diepsluis een duikstek
die vooral in het voorjaar en
de zomer zeker niet teleurstelt.
Hopelijk zitten er dit jaar ook
weer sepia’s, wij houden het
goed in de gaten…

BERGSE DIEPSLUIS - OESTERDAM 81*

VOORZIENINGEN: grote
parkeerplaats en mobiele toiletten
GETIJDE: LW en HW
STROMING: vrijwel geen
MAXIMUM DIEPTE: 18 meter

WAT IS ER TE ZIEN: krabben,
kreeften, slijmvissen, steenbolken
en harders. Sepia in het juiste
jaargetijde.
ADRES: Veerweg, Strijenham

*Verwijst naar Duikgids Zeeland, zie www.vipwinkel.nl voor de vernieuwde gids.
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Oosterschelde

STROMINGSDUIKEN SPECIALTY

Bij meerdere Nederlandse duikstekken kun je zo het water in springen
en een veilige duik maken, maar er zijn ook plekken waarvoor je
een gebruiksaanwijzing nodig hebt. Neem nu de Oosterschelde: er
staat stroming, het zicht is iedere keer weer anders en wat dacht je
van de getijden? Teun Schoemaker van Duikschool de Grevelingen
in Scharendijke neemt met ons de ‘handleiding’ door tijdens de
Oosterschelde Stromingsduiken Specialty.
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Tekst: Judith Rietveld Foto’s: René Lipmann

We laten ons een stukje meedriften.
Makkelijk duiken zo!
DUIKEN.NL
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D

e Oosterschelde is een zeearm
van de Noordzee in Zeeland
en draagt vanaf 2002 de naam
Nationaal Park. De temperatuur
verschilt van -2 graden in de
winter tot 24 graden in de zomer, waardoor
er onderwaterseizoenen zijn. Er kan ook
flink wat stroming staan, maar dat heeft weer
een groot voordeel voor het mariene leven:
het oppervlaktewater van de kust wordt
weggevoerd en vervangen door voedselrijke
wateren die vanuit de diepte opstijgen.
Dankzij deze stroming kan mariene leven
goed gedijen want ze krijgen steeds nieuw
voedsel aangereikt. Daardoor is er ook een
grote biodiversiteit; de Oosterschelde telt
maar liefst 250 diersoorten! Er is het hele
jaar door dus genoeg te zien. Toch moet je
niet zomaar de Oosterschelde in springen,
zeker niet als beginner. De stromingen
kunnen namelijk heel verraderlijk zijn.
Duikinstructeur Teun is een doorgewinterde
Oosterscheldeduiker en kent het Nationaal
Park van A tot Z. We zitten dus op de
goede plek voor onze Oosterschelde
Stromingsduiken Specialty. Als eerste duwt
hij een klein boekje onder mijn neus met de
titel Getijdentabel 2016 Oosterschelde. «Dit
boekje is voor alle duikers noodzakelijk die
in de Oosterschelde gaan duiken, hierin staan
alle hoog- en laagwatergetijden. Hoogwater
is het moment van het hoogste waterpeil
aan het einde van de vloed en voor de
overgang naar eb. Laagwater is precies het
tegenovergestelde. De periode daartussen,
waarin het waterpeil nagenoeg niet verandert,
heet kentering. Hoog- en laagwater wisselen
elkaar af rond de 6 tot 6,5 uur. Bij volle en
nieuwe maan zijn er hoge getijdenstanden
en is er sprake van springtij.» Maar alleen
dit boekje is niet genoeg, je hebt nog meer
nodig om te bepalen wanneer je kunt duiken.
Hij legt een ander blaadje voor me neer, de
herleidingstabel. Teun: «De getijdentabellen
zijn overgenomen van Hydro Meteo van
Rijkswaterstaat en geven kenteringen weer
die gelden voor de vaargeul. Als duiker
hebben we hier niet zoveel aan omdat we
vanaf de kant het water ingaan. Daarom zijn
er herleidingstabellen ontwikkeld, gebaseerd
op 40 jaar sportduikervaring. Zo kun je per
duikstek berekenen wat de beste tijd is om op
een bepaalde plek te gaan duiken.» Hoewel
het een hoop tabellen zijn, is het aflezen
ervan vrij eenvoudig (zie kader). Wel moet
er gezegd worden dat herleidingstabellen
een kleine afwijking kunnen hebben. Een
belangrijke factor die hierin meespeelt is
de oosterwind. Indien deze heel sterk is, is
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«Het zicht is geweldig!
Wel zeven meter!»
de kentering net even iets eerder dan dat je
wind mee hebt. Maar op de kant kun je dit
zelf snel genoeg waarnemen. «Op de pijlers
van de Zeelandbrug kun je een duidelijke
rand zien tot waar het water komt te staan. Is
het al hoogwater of duurt het nog even? Dit
kun je ook goed op de oever zien bij andere
duikstekken. Het wordt wel wat lastiger als er
veel wind is en er golven staan,» legt Teun uit.

BEREKENING PLOMPE TOREN
De gebruiksaanwijzing van de Oosterschelde
wordt me steeds duidelijker en ik krijg zin
om het water in te gaan. We zullen twee
duiken maken, de eerste bij de Plompe
Toren. Teun zet me dus eerst aan het werk
hoe laat we kunnen gaan duiken. Bij Plompe
Toren staat -15 (HW) en -15 (LW) in de
herleidingstabel en hoogwater is om 12.35
uur. De kentering is om 12.20 uur, dus ik stel
voor dat we om 12.00 uur te water gaan. Teun
is tevreden, ik heb goed opgelet. De tweede
duik maken we bij Zoetersbout. Dit is een
van de weinige plekken van de Oosterschelde
waar je ook buiten de kentering kunt duiken.
Toch is Zoetersbout opgenomen in de
herleidingstabellen. Ik wil al aan de slag gaan
om uit te rekenen hoe laat we hier kunnen
duiken, maar Teun is me voor: «We gaan

ZO WERKT DE
HERLEIDINGSTABEL

Een voorbeeld: bij de Zeelandbrug
staat in de herleidingstabel -45
hoogwater (HW) en -25 laagwater
(LW). Lees in de getijdentabel af
wanneer het hoogwater is, bij ons is
dat om 12.35 uur. Bij HW geldt een
herleiding van -45, dus de kentering bij
de Zeelandbrug is om 11.50 uur. Het
verstandigst is om hier omheen je duik
te plannen. Wij gaan een duik maken
van rond de 40 minuten, dus plannen
20 minuten ervoor en 20 minuten erna.
Herleidingstabel
Westbout
Burghsluis
Plompe Toren
Schelphoek
Flaauwers
Heerenkeet
Borrendamme
Levensstrijd
Zeelandbrug
Zuidbout
Zoetersbout
Wemeldinge
Goese Sas

HW
-25
-20
-15
-10
-30
-30
-40
-40
-45
-40
-30
+5
+0

LW
-25
-20
-15
-10
-15
-20
-20
-20
-25
-20
-15
+10
+0

Tsja, deze foto moeten wij uiteraard ook
even maken (links).
Wachten op de kentering...

Hoogwater en laagwater: hoe werkt het en waar moet je op letten als je wilt duiken?

bij Zoetersbout juist buiten de kentering
duiken om ook ervaring op te doen met
stromingsduiken. Je zal zien dat er in het
begin weinig stroming is, maar vanmiddag
bij laagwater staat er op 10 meter diepte
redelijk wat stroming. Ga je wat ondieper
naar 5 meter, dan is het weg. Doordat daar
relatief weinig beweging in het water is,
is er ook meer zicht. In de Oosterschelde
varieert het sterk: het kan drie tot vier
meter zijn, maar ook slechts een meter.»
Ik vraag hem daarom gelijk wat er dan
zoveel invloed heeft op het zicht. «Je kunt
beter vragen wat géén invloed heeft,» lacht
Teun. «Er zijn zoveel factoren: hoogwater,
laagwater, windsnelheden, jaargetijden,
onderwateralgen… En als je hier dan ook
nog combinaties van krijgt, is het eind al
ver zoek! Sommige duikers beweren dat
bij hoog- of juist laagwater het zicht beter

Elegant te water: overal zijn fantastische trappen te vinden.

is, maar uit ervaring weet ik dat je dat
met een korreltje zout moet nemen. Zo
wordt gezegd dat met laagwater het zicht
bij de Zeelandbrug het beste is, maar dat
is niet helemaal waar. Dat is het heerlijke
van natuur, we kunnen er geen ruzie
over maken want we hebben er niks over
te zeggen.» Qua duikuitrusting voor de
Oosterschelde heb je niets anders nodig
dan normaal. «Zorg er wel voor dat je altijd
een boeitje bij je hebt,» benadrukt Teun.
«Je hoeft geen moeilijke kompaskoersen
te schieten, je duikt altijd langs de dijk.
Of je dan precies bij de trap uitkomt
is de kunst van het navigeren. Neem
twee kilo meer lood mee als je normaal
alleen in zoet water duikt.» Ook kun je
je bergbeklimmingsuitrusting thuislaten:
«Tegenwoordig hebben we vrijwel overal
fantastische duiktrappen met leuningen

waardoor je elegant het water in loopt.
Met je pikhouweel en mes tussen de
tanden de dijk beklimmen, behoort tot de
verleden tijd,» grapt Teun.

NUL ZICHT
Het is tijd om te gaan en eenmaal buiten
zie ik dat de wolken zich samenpakken.
De lucht wordt grijzer en grijzer
naarmate we de Plompe Toren naderen.
De wind is guur en het water klotst tegen
de stenen. We kleden ons om - allemaal
in natpak. Er rijden auto’s voorbij
waarvan ik de passagiers zie denken:
gaan die echt duiken? We lopen het
water in en Teun geeft het sein dat we
kunnen dalen. Ik steek mijn hoofd onder
water en ben Teun direct kwijt: het zicht
is nul. Ineens voel ik een grote hand die
de mijne vastpakt en langzaam dalen
DUIKEN.NL
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OOSTERSCHELDE
STROMINGSDUIKEN

OPLEIDING

Er is nauwelijks stroming
bij Zoetersbout, hoewel
we toch buiten de
kentering duiken.

we af. Het zicht wordt er niet beter op en
voordat ik het weet, verschijnt de bodem
onder ons. Ik kan nog net voorkomen
dat ik op de zandbodem land, ik zie echt
geen hand voor ogen! Teun wijst naar
iets voor zich en ik ontdek een enorme
zeeanjelier. Wat is ie groot! Teun had al
verteld dat de Plompe Toren één van de
plekken is waar de grootste anjelieren
groeien en dat is bij dezen gelijk bewezen.
Dat komt omdat er hier veel stroming
staat en het dus voedselrijk is. Ik moet
haast wel met mijn neus ertegenaan
zitten om de anjelieren te zien, maar ze
zijn schitterend. Foto’s maken is hier
kansloos en zo duiken is niet aan te raden,
dus we besluiten al snel om de duik af te
breken. Het is me nu gelijk duidelijk hoe
veranderlijk het water kan zijn: ik heb
heel andere beelden van de Plompe Toren
gezien van onze Zeelandfotografen waarbij
het zicht toch echt stukken beter was!
Een tweede poging volgt bij Zoetersbout.
Ook hier blaast de wind behoorlijk over
het water, maar Teun belooft dat het
onder water beter zal zijn. En hij heeft
gelijk: het zicht is geweldig! Wel zeven
meter! We zweven langs begroeide oesters
en ik tel tientallen krabben in allerlei
formaten. Een Oosterscheldekreeft slaat

ons gade vanuit zijn hol en meerdere
hooiwagenkrabben wankelen op hun hoge
poten over de bodem. Er is nauwelijks
stroming, hoewel we toch buiten de
kentering duiken. We zwemmen een hoek
om en ineens word ik zachtjes naar links
geduwd. Stroming! In tropisch water word
je altijd wel gewaarschuwd omdat je het
onderwaterleven ziet meedeinen, hier
staat alles gewoon doodstil. Een gekke
gewaarwording. We laten ons een stukje
meedriften maar erg sterk is de stroming
gelukkig niet. We maken een schitterende
duik, wat een verschil met de Plompe
Toren!
MOOISTE PERIODE
De specialty is niet alleen aan te raden
wanneer je in de Oosterschelde wilt
duiken, maar ook wanneer je goed wilt
leren omgaan met stromingsduiken. Dit
komt uitgebreid aan bod. Op de vraag
wat de mooiste periode is om te duiken
in de Oosterschelde, heeft Teun direct
zijn antwoord klaar: «Die heb ik niet.
Ik kan me nog een periode herinneren
dat we twee maanden lang goed zicht
hadden. Waardoor weet ik niet, maar
bij de Zeelandbrug kon je zo’n negen
meter ver kijken. Je zag buddyparen

voorbij zwemmen terwijl je normaal geen
idee had hoeveel duikers er zich in het
water bevonden! Mei vind ik ook een
mooie periode, dan zijn de sepia’s er. De
Oosterschelde is steeds weer anders en
daardoor kun je hier het hele jaar door hele
mooie duiken maken. Het verveelt nooit!»

SPECIALTY
STROMINGSDUIKEN
In zowel binnen- als buitenland
heb je als duiker te maken met
getijden en stromingen. Hoe ga je
hiermee om, waar moet je op letten,
wat zijn de gevaren en gemakken
van stromend water? De cursus is
ontworpen als introductie voor duiken
in stroming en om jou te helpen bij de
ontwikkeling van de vaardigheden,
kennis en technieken die nodig zijn
voor het duiken in getijdenwater. De
Oosterschelde wordt hierbij als leidraad
gebruikt. Vereisten voor deelname:
OWD of gelijkwaardig brevet. Duur
cursus: maximaal twee dagen. Aantal
duiken: twee. Prijs: € 225. Website:
www.duikschooldegrevelingen.nl
DUIKEN.NL
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VEILIG DUIKEN
WAT VOOR
DUIKMATERIAAL
HEB JE NODIG IN
EIGEN LAND?
Natpak of droogpak?
En waar moet ik op letten bij
een ademautomaat? Rogier de
Boer van AmilcoSports vertelt
ons welke duikuitrusting je in
Nederland en België nodig hebt
en vooral; waarom!

I

k ga duiken in Nederland,
maar ik wil absoluut geen
droogpak. Wat voor soort
natpak heb ik dan nodig?
Ik zou dan toch minimaal
een 7 mm adviseren. Dat
heeft natuurlijk te maken
met de temperatuur die we
hier in Nederland hebben.
Dat varieert in de winter vaak
tussen de 2 tot 6 graden en in
de zomer tussen de 17 en 20
graden. Waar ik dan wel op
zou letten, is dat je een soepel
neopreen pak kiest. Deze
pakken kan je heel makkelijk
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aantrekken en ze zijn erg
comfortabel. Tegenwoordig
heb je van Bare Full Stretch
materialen waardoor je een
hele goede pasvorm hebt. Dit
is nodig om de doorstroming
van koud water te elimineren.
Het dunne laagje water
tussen je lichaam en het pak
warmt snel op en zo zorg je
dat je het minder snel koud
krijgt onder water. Een goede
pasvorm is dus essentieel.
Tevens is het belangrijk dat
je een goede bescherming
hebt zoals bijvoorbeeld op je

knieën. Als je per ongeluk op
mosselbanken terechtkomt of
op stenen uitglijdt, dan is je
wetsuit niet direct beschadigd.
De natpakken van Bare kun
je combineren: we hebben
een 7 mm full wetsuit zonder
cap met lange armen en lange
benen. Hier kan je eventueel
nog een Step-in Hooded Vest
overheen dragen van 7 mm,
wat voor 14 millimeter op je
borst zorgt en dus ook extra
warmte biedt!
Laatst heb ik iets gelezen
over Omnired-materiaal, dat

jullie ook bij Bare toepassen.
Wat is dat nou eigenlijk?
Omnired is een infraroodtechnologie waarvan
bewezen is dat de thermische
warmte bescherming en
sneller herstel biedt. Bij Bare
zijn de 13 thermo-reactive
mineralen van Omnired
verankerd in de stof en zetten
uitgaande lichaamswarmte
om in thermische energie.
Dit reflecteren ze terug
naar het lichaam waardoor
duikers hun optimale
lichaamstemperatuur kunnen

Tekst: Nina Tourton Foto’s: René Lipmann

Duiken in een wetsuit kan prima
in Nederland, kies dan wel voor een
soepel 7 mm neopreen pak.

handhaven en warm blijven
in het water. Omnired is
verwerkt in verschillende
Bare natpakken zoals de
Reactive, Velocity Ultra,
Evoke en Nixie Ultra. Tevens

Omdat het Omnired materiaal
is verwerkt in het neopreen
en direct op je lichaam zit,
volstaat in de meeste gevallen
een enkel pak. Je kan deze dan
combineren met een losse cap

«In principe volstaat een wetsuit,
maar wil je wat langer doorduiken in
het voorjaar of najaar, dan zit je toch
al snel aan een droogpak.»
wordt het gebruikt in een 5/3
mm Ultrawarmth Hooded
Vest met cap, schoenen,
handschoenen en losse caps.

of een Ultrawarmth Hooded
Vest. Het gevolg; minder
neopreen materiaal, minder
drijfvermogen en dus ook

minder lood. Mocht je het dan
toch nog te koud hebben, kan
je er natuurlijk altijd een Bare
7 mm Step-In vestje overheen
dragen.
Moet ik nog ergens extra op
letten bij aanschaf van een 7
mm natpak? Allereerst is de
pasvorm enorm belangrijk.
De natpakken van Bare zijn
voorzien van een anatomisch
correct patroon voor een
driedimensionale pasvorm. Er
zijn ongeveer 17 verschillende
maten verkrijgbaar. Ze
zijn naadloos op cruciale

punten en voorzien van een
comfortabele, voorgevormde
Glideskin kraag. Het natpak
moet natuurlijk warm
zijn. De interne flip seals,
halverwege de onderarmen
en kuiten, zorgen voor minder
doorstroming van het water
waardoor je minder snel
afkoelt. Tevens moet het
natpak tegen een stootje
kunnen. Daarom zijn de Bare
natpakken voorzien van een
heavy-duty rits en een stevige,
flexibele kniebescherming. Let
ook op de pasvorm van de cap!
DUIKEN.NL
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Een cap raad je dus wel echt
aan? Ja, dat is in Nederland
toch wel heel erg belangrijk.
Via je hoofd verlies je namelijk
erg veel warmte.
Qua dikte zou ik
minimaal een 5 of
7 mm adviseren.
Bare heeft zes
verschillende
maten en het
materiaal
verschilt van cap
tot cap. Ook zijn
er caps waar het
Omnired-materiaal
in verwerkt is,
dus dan heb je
het voordeel van
Omnired en soepel
neopreen in één. Een
goede glideskin gezicht- en
nekseal is ook belangrijk,
zodat het goed afgedicht
op je huid. Bij de nek is het
belangrijk dat, als je de cap
gebruikt in combinatie
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met een droogpak, je een
nekseal hebt van neopreen
met een smoothskin aan de
buitenkant. Op die manier
heb je smoothskin op
smoothskin, en krijg
je een hele goede
afdichting. Verder
is het belangrijk
dat de cap
over een vorm
van ventilatie
beschikt,
waardoor lucht
kan ontsnappen,
maar water niet
naar binnen kan.
Om nog even
terug te komen
op een droogpak.
Is dat dan toch
handiger dan een natpak in
Nederland? Ja, ik denk dat een
droogpak meer mogelijkheden
biedt. Nederland is eigenlijk
ook wel een droogpakkenland.
Als je het vergelijkt met
Denemarken of met
Duitsland: daar duiken ze veel
vaker met droogpakken dan
dat wij dat doen. In principe
volstaat een wetsuit prima,
maar wil je bijvoorbeeld wat
langer doorduiken in het
voorjaar of in het najaar,
dan adviseer ik toch
echt een droogpak. Bare
heeft veel verschillende
droogpakken. Neopreen,
trilaminaat, front of
backzip. Van confectie
tot maatwerk, alles is
mogelijk. Het voordeel
van een natpak is echter wel
dat het tijdens zomerse dagen
hartstikke lekker is om het
water in te stappen en wat
verkoeling te krijgen. Het
voordeel van een droogpak
is daarentegen weer dat je
er droog in- en uitgaat en
je daardoor comfortabel
meerdere duiken per dag kan
maken. Zelfs al is het in de
zomer aan de oppervlakte
warm, als je gaat duiken in een
plas met stilstaand water, dan

heb je op diepte nog steeds te
maken met thermoclines en
dan kan het toch ineens goed
koud zijn. Dus daarom zou ik
in Nederland ook absoluut een
droogpak adviseren. Ook als je
bijvoorbeeld al wat ouder bent,
reageert je lichaam anders
op kou dan als je wat jonger
bent. Veiligheid speelt dan ook
een grote rol. Buiten dat is er
in het voor- en in het najaar
super goed zicht en het is
veel rustiger onder water qua
duikers.
Duikpak, check. Wat voor
soort ademautomaat is
geschikt voor Nederland?
Ten eerste is het belangrijk
dat je een ademautomaat
gebruikt die voldoet aan
de CE-keuring voor koud
water. Ademautomaten
met een CE-keuring voor
koud water worden onder
andere omstandigheden
getest dan ademautomaten
zonder CE-keuring voor koud
water. Je moet dan denken
aan testomstandigheden in
temperaturen kouder dan 10
graden. Koudwatergeschikt
is dus erg belangrijk!
Verder is het belangrijk dat
de automaat voorzien is

van heat exchangers. Dat
betekent dat ze een soort
van warmtewisselaars
hebben die heel snel de
temperatuur aannemen van
de omgeving en die dat weer
geleidelijk doorgeven aan de

«Voor duiken in eigen land is het
belangrijk dat je ademautomaat
koudwatergeschikt is»

1e of 2e trap. Veel Aqua Lung
automaten hebben dat en de
nieuwe Aqua Lung Legend
3 is op dat gebied verder
doorontwikkeld. De meeste
Aqua Lung automaten
zijn ook voorzien van
een Lip Shield. Dat is een
stukje bescherming dat
je over het mondstuk heen
schuift waardoor je lippen
zijn beschermd tegen het
koude water. Verder denk ik
dat het belangrijk is dat de
ademautomaten een 1e trap
hebben die voorzien is van een
ACD (Auto Closure Device)
systeem, zoals Aqua Lung dat
heeft. Daardoor kan er geen
vuil of water in de 1e trap
komen: om bevriezing tegen te
gaan is dat heel belangrijk.
Wat voor soort duikcomputer
raad je aan? Een
duikcomputer met een
overzichtelijk display. Ook
in water met minder zicht
of waar het wat
donkerder is. De
meeste computers
van Suunto en Aqua
Lung zijn voorzien
van licht waardoor
je door middel van
één druk op de knop heel
makkelijk je display kan
aflezen. De Suunto D5 heeft
zelfs een led-backlight en is
voorzien van een volledig
kleurenscherm. Tegenwoordig

zijn duikcomputers ook vaak
voorzien van Bluetooth, wat
een leuke toevoeging kan zijn.
In combinatie met een app op
je telefoon synchroniseer je
na het duiken al je gegevens
vanuit je duikcomputer met
de app. Zo heb je eigenlijk
een digitaal logboek bij de
hand. Verder zijn sommige
duikcomputers van Suunto
in te delen naar het type duik

Moet ik een lamp meenemen?
Allereerst denk ik dat het
belangrijk is dat mensen
inzien dat je een lamp in
Nederland echt wel nodig
hebt. We gaan immers
duiken om te kunnen
genieten van het mooie,
kleurrijke onderwaterleven.
In Nederland kan het soms
donker zijn of heb je wat
zweefvuil. Met een lamp haal
je de prachtige kleuren veel
beter naar voren. Een robuuste
lamp is zeker belangrijk.
Stel, je laat hem vallen of je
stoot hem per ongeluk ergens
tegenaan onder water, dan is
hij niet gelijk defect. Ook is het
handig als je een lamp kiest
die dimbaar is in bepaalde
standen. Bij meerdere duiken
op een dag creëer je dan een
langere brandtijd door hem
bijvoorbeeld de eerste duik
alvast wat te dimmen. Ook met
te veel zweefvuil onder water

dat je wil gaan maken. Als je
bijvoorbeeld een nitroxduik
maakt, optimaliseer je het
scherm van de duikcomputer
met alle gegevens die je op dat
moment belangrijk vindt.

kan je door middel van je
lamp te dimmen zorgen dat je
minder reflectie krijgt en dus
beter zicht. Waterdichtheid is
uiteraard een must. Lampen
die geschikt zijn voor een

“Kwaliteit in maritieme praktijktrainingen en wrakduiken”

werkdiepte tot 100 meter raad
ik sowieso aan. De Metalsub
XRE1250-R is in dit geval een
uitstekend voorbeeld. Verder
is het belangrijk dat je de juiste
graden (hoek) hebt, dus dat
je geen lamp kiest om videoopnames mee te maken, maar
echt een soort spot die wat
gerichter is. Een lamp gebruik
je in donker water ook om
mee te communiceren en
daarnaast is het natuurlijk
gelijk een veiligheidsmiddel.
Daarom is een lamp met SOSsignaal zeker aan te raden.

CHECKLIST DUIKEN
IN EIGEN LAND
• Minimaal een natpak
van 7 mm, voorkeur voor
droogpak.
• Ondervestje of Step-In
Hooded Vest voor extra
warmte.
• Bij gebruik van een losse
cap: minimaal 5 of 7 mm.
• Ademautomaat met
CE-keuring voor koud
water en voorzien van
warmtewisselaar.
• Duikcomputer met
overzichtelijk display en
licht.
• Lamp met verschillende
standen, spot en werkdiepte
van 100 meter.

www.getwet.nl
DUIKEN.NL
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ONDERHOUD
VRAAG HET EDDY

Reiniging, onderhoud, desinfectie
Het is altijd heel handig als je je eigen materiaal hebt,
zeker in eigen land. Maar het ‘zomaar’ terughangen in
de schuur of op zolder, is niet verstandig. Maar wat
is dan wijsheid om te doen? Eddy van Vliet van Scuba
Support geeft antwoord op onze vragen.

M

oet ik mijn
duikmateriaal
spoelen als ik in zoet
water gedoken heb?
Dat is zeker aan te raden,
want in zoet water zitten
ook verontreinigingen. Als
je niet spoelt en het water
verdampt, dan blijven deze
verontreinigingen achter,
al is dat over het algemeen
minder ernstig dan bij zout
100 DUIKEN.NL

water. Ook bacteriën kunnen
achterblijven, dus is het zeker
aan te bevelen uit hygiënisch
oogpunt. Spoelen gaat het
beste met handwarm water
en eventueel kun je voor
je automatenset een klein
beetje afwasmiddel erbij
doen. Spoel wel goed na met
schoon water en laat het
hangend drogen (niet in de
zon!).

Hoe vaak moet ik mijn
trimvest desinfecteren?
In de binnenzak van je
trimvest kan water komen,
dat is niet erg, maar het is
wel goed om af en toe even te
spoelen. Met het duikwater

Vergeet niet om tijdens het spoelen van je automatenset met je
duim de 1e trap af te dekken, in tegenstelling tot op deze foto!

Hardnekkige aanslag in je duikmasker? Gebruik
dan warm water en een beetje afwasmiddel.

reinigingsmiddelen, al
moet je met het glas vaak
meer oppassen. Ook kan
het transparante siliconen
verkleuren. Zorg dat je zeker
bent dat het een siliconen
masker is en niet van een
ander materiaal. Je kunt
je masker prima in de
vaatwasser mee wassen, dat
maakt het perfect schoon.
Hardnekkige aanslag?
Gebruik dan eerst warm
water, een borstel en een
beetje afwasmiddel. Gebruik

Grondig spoelen van
binnen en van buiten is de
basis van het onderhoud
van je duikmateriaal.

1

2

3

4

Je kunt de metalen rits met Zipwax of Zip Tech
behandelen om ze wat soepeler te laten lopen.

absoluut geen schuurspons,
dat veroorzaakt krassen op
het glas! Werkt dat niet tegen
de aanslag, week je masker
dan in een emmer warm water
met een dopje chloor om de
alg-aanslag te verwijderen.
Gebruik hierbij eventueel een
oude tandenborstel. Spoel het
goed na met schoon warm
water.
Het klittenband van mijn
droogpakschoen laat snel
los, wat kan ik daaraan doen?
Klittenband bestaat uit

haakjes en lusjes, waar ook
vaak vuil, haar en draadjes in
blijft hangen. Die haartjes en
draadjes zorgen ervoor dat de
haakjes niet meer in elkaar
grijpen. Met een messing of
staalborstel kun je de haakjes
schoon borstelen. Let op:
druk niet te hard tijdens het
borstelen! Veeg het zo schoon
mogelijk en vaak pakt het
klittenband daarna weer goed
in elkaar.
Moet ik de ritsen van mijn
droogpak nu ook extra
onderhoud geven als mijn
pak een tijdje in de kast ligt?
Ritsen zijn een gevoelig
onderdeel van het droogpak
en ze zijn onder te verdelen
in twee soorten, kunststof
en metaal. Belangrijkste bij
beide is om deze schoon te
houden. Dit doe je met een
zacht borsteltje of een oude
tandenborstel. Daarnaast
kun je de metalen rits
met Zipwax of Zip Tech
behandelen om ze wat
soepeler te laten lopen. De
kunststofritsen moet je
alleen schoonhouden en
bij het eindstuk (de U) waar
je de slede in trekt, licht
invetten met Zip Tech. Bij
kunststofritsen geldt dat als
je weerstand voelt bij het
dicht of open ritsen, je niet
door moet trekken. Je trekt
hem dan juist snel stuk. Volg
vooral de bolling van de
rits en kijk of er geen stukje
onderpak tussen zit.
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komen er ook organismen
als bacteriën in het vest,
die met het opblazen van
de BCD weer in de longen
zouden kunnen komen.
Spoelen doe je zo: draai een
van de dumpventielen los
(1) en plaats de tuinslang
zo ver mogelijk in je vest
(2). Draai de kraan open
en laat je BCD helemaal
vollopen (3). Leeg het
daarna weer (4). Vervolgens
is het goed om eens per
drie maanden het vest te
desinfecteren/reinigen met
een speciale BCD-cleaner.
Wees voorzichtig met andere
reinigingsmiddelen, vaak
zijn deze te agressief en
tasten de coating aan die
aan de binnenzijde van het
trimvest zit.
Hoe kan ik zorgen dat de
siliconen van mijn masker
schoon blijven als ik veel in
groen water duik?
Siliconen is goed
bestand tegen vele

OPLEIDING

VEILIGHEID
NOORDZEETRAINING

OVERLEVEN OP ZEE

Veel duikers kiezen tegenwoordig voor een vakantie op
een liveaboard of gaan mee wrakduiken op de Noordzee.
Maar wat als je boot in de problemen komt en je moet
het schip verlaten? Weet jij dan hoe je moet handelen?
Tijdens de Noordzeetraining leer je alle procedures hoe
je jezelf - en anderen - in veiligheid kunt brengen.
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Dit is géén vuurwerk, maar een flare om boten
of vliegverkeer te seinen.

Reddingsvesten zijn levensbelangrijk
om te overleven op zee.

Trappelen maar! Door een grote
cirkel te vormen kun je de
reddingshelikopter signaleren.
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Hoe keer je een vlot om? Nou, zo dus.

D

aar sta ik dan. Bovenop een
omgekeerd reddingsvlot. De
wind blaast om mijn oren
en mijn haar plakt tegen
mijn gezicht. Ik moet dit vlot
omdraaien. Nu. Voorzichtig geef ik een
rukje aan de keerbanden aan de onderkant,
maar het gevaarte blijft roerloos op het
water liggen. Ik trek harder en gebruik al
mijn kracht. Eindelijk begint het vlot over
te hellen. Met een grote plof kiepert het
vaartuig over me heen. De keerbanden
houd ik stevig vast en ik trek mezelf onder
het vlot uit. Wanneer ik het zoute water
uit mijn gezicht wrijf en de adrenaline wat
afneemt (ja, ik vond het best spannend) kijk
ik recht in de ogen van Klaudie Bartelink,
onze trainer van vandaag. «Goed gedaan,
hoor! Wil je nog een keer?»

We volgen vandaag de Noordzeetraining
van Get Wet Maritiem. Deze training is
bedoeld voor duikers, zeilers en andere
watersporters die zich regelmatig aan
boord van een schip bevinden. In de
Noordzee is de overlevingskans door de
lage (water)temperatuur gering. Maar ook
wanneer je meegaat op een liveaboard is het
raadzaam dat je weet hoe je moet reageren
in noodsituaties. We starten de dag met
een twee uur durend theorieblok van Ben
Stiefelhagen. Hij geeft al jaren deze unieke
training en weet alles over overlevingsskills.
Als oud-marinier, ervaren Noordzeeduiker
en professioneel bergbeklimmer weet hij
waar hij het over heeft. Ben brandt los: «Om
te kunnen overleven in noodsituaties is het
belangrijk om paniek te voorkomen. Paniek
is een stresstoestand die uit de hand is

gelopen. Van het ene op het andere moment
ben je aan het eind van je Latijn om nog
te relativeren en overwogen te handelen.»
Daarom is het goed om je materiaal en
persoonlijke veiligheidsmiddelen zorgvuldig
te checken. En nog het belangrijkste: dat
je weet hoe het werkt. Ben toont een scala
aan middelen die je mee kunt nemen.
Van reddingsvest tot veiligheidsharnas,
van kleding tot waterdichte zakken.
«Voor duikers is het belangrijk dat ze een
felgekleurde uitrusting hebben. Veel duikers
duiken met zwarte of donker gekleurde
wetsuits en BCD’s die slecht zichtbaar zijn.
Vanuit veiligheidsoverweging is het beter
om iets met een duidelijke kleur te kopen.
Gekleurde vinnen en een veiligheidsboei
mogen niet ontbreken: hiermee kun je de
aandacht trekken.»
Met wild spartelen en een
rookpot zijn we goed zichtbaar
voor een helikopter.

Hier ben ik! Met een rookpot
(pyrotechniek) kun je goed
laten zien waar je bent.
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Om een koudeschok te
voorkomen, maak je een soort
‘kapje’ voor je mond met je
hand. Dan kun je springen.

NOODSIGNALERINGSMIDDELEN VOOR DUIKERS
AFKOELING
Overboord vallen is niet leuk, zowel in
koud als in warm water kan het zeer
ernstige gevolgen hebben. In het water
koel je 26x sneller af dan in lucht van
dezelfde temperatuur. Een voorbeeld: bij
een watertemperatuur van 17 graden is de
overlevingstijd 23 minuten (Noordzee in
de zomer). Bij 7 graden is deze 19 minuten
(Noordzee in de winter). Het is daarom
belangrijk dat de drenkeling zo snel
mogelijk weer aan boord wordt gebracht.
«Een drenkeling die nog in leven is en
enige tijd in koud water heeft gelegen, moet
als glas worden behandeld,» legt Ben uit.
«Door vasoconstrictie, waarbij de vitale
delen van het lichaam voorrang krijgen
op de niet-vitale delen, heeft het kleine
beetje warme bloed zich dus verzameld
rondom die belangrijkste delen. Het bloed
en de rest van het lichaam is koud. Om te
voorkomen dat het koude en warme bloed
zich gaan mengen, dient het slachtoffer
horizontaal gered te worden. Dit heeft onder
andere te maken met het hydrostatisch
drukverschil. Door de hogere druk op de
benen veroorzaakt door water, wordt het
bloedvolume in de benen minder. Daardoor
ontstaat een overdruk aan bloed in de
hersenen en hart. Door plotselinge afname
van druk door een verticale redding, valt de
druk op de benen weg en zal het bloed door
de zwaartekracht naar de benen zakken.
Deze plotselinge drukvermindering
kan fataal zijn. Dit wordt ook wel de
reddingsdood genoemd.» Ben vertelt
ontzettend veel interessante informatie en
ik ben blij dat we aan het eind van de les
een prachtig boekje meekrijgen waarin ik
alles terug kan lezen. Dan is het tijd voor het
‘natte’ gedeelte, we gaan de Noordzee op!

BIJ ELKAAR BLIJVEN
De zee ligt er schitterend bij en de zon
schijnt zelfs. Bij overleven op zee denk je

1. MARKERINGS- EN DECOBOEIEN

‘luchthoorns’ verkrijgbaar, die je kunt
bevestigen aan je BCD. Ze zijn veel luider
dan een fluitje, maar verliezen effectiviteit
bij sterke wind of als je zonder lucht zit.

Het best zichtbaar is fluorescerend geel.
Uit een test is gebleken dat een feloranje
decoboei met het blote oog vanaf een
hoogte van 1,5 kilometer te zien is.
Wanneer je een reddingsvliegtuig hoort,
leg je hem plat op het water of zwaai je
ermee boven je hoofd.

4. WATERVASTE FAKKELS

2. FLITSERS EN LICHT
Felle lampen en flitsers zijn onontbeerlijk
in het donker. Lampen die een krachtige
lichtstraal produceren zijn overdag op 4
kilometer en in het donker op 8,5 kilometer
zichtbaar. Beweeg de lichtbundel langzaam
horizontaal en verticaal, niet recht naar
het zoekvaartuig toe.

3. FLUITJE OF LUCHTHOORN
Een fluitje is handig, maar het bereik
is zeer beperkt boven het geluid van
een boordmotor. Er zijn meerdere
misschien wel aan hoge golven en regen,
maar ik vind het zo wel prima. We krijgen
allemaal een reddingsvest aan, iets wat
ik normaal een beetje overdreven vind
als ik op een boot meevaar, ik ben toch
duiker? Maar ik heb nu geleerd dat zo’n
vest levensreddend kan zijn. Als eerste
mag ik in het water springen. Om een
koudeschok te voorkomen, maak je een
soort ‘kapje’ voor je mond met je hand. Zo
sluit je namelijk de luchtwegen af. Ik neem
een sprong en beland veilig in het water.
De opdracht is nu dat ik horizontaal gered
word. Dat vroeg ik me wel af: hoe krijg je
een slachtoffer horizontaal aan boord als
je op een groot schip bent? De sleepboot
Oceaan is hiervoor goed uitgerust: ik word
in een groot net dat langs de zijkant hangt
gelegd en als een rollade omhoog gerold.
Echt prettig is het niet, maar ik bereik
wel veilig en horizontaal het schip. Klaar

‘Krokodillen’: het ziet er niet uit,
maar we gaan wel vooruit!

Kleine fakkels in een waterdichte koker
bestaan vaak uit een rode fakkel aan een
kant en een rooksignaal aan de andere
kant. Deze kunnen mee tot maximaal 90
meter.

5. SEINSPIEGEL
Een spiegel is een uitstekend reflecterend
middel. Onder de juiste hoek zal een
duikbril of –mes kunnen volstaan.

6. RESCUE STREAMER
Een Rescue Streamer is een zeer compact
en lichtgewicht oranje markeringsmiddel
dat plat op het water ligt. Op een afstand
van 2 km is deze nog te zien.
voor de volgende opdracht. Met ons team
van zes man springen we overboord.
Trainer Klaudie gebiedt ons bij elkaar te
blijven: zo vergoot je je overlevingskans.
«Wanneer je als duikers ver van de
boot aan de oppervlakte komt, is het
ook raadzaam om bij elkaar te blijven.
Onderschat de stroming nooit: zoek de
meest comfortabele positie in het water en
blijf bij elkaar!» Het grootste gevaar schuilt
in afkoeling. Als het lukt, neem je de
foetushouding aan. Ben je met meerdere
personen, kruip dan dicht tegen elkaar aan
om warm te blijven. Toen ik de film ‘Open
Water’ keek (ik heb hem zelfs afgekeken)
vroeg ik me af waarom ze niet in beweging
kwamen om een boot te zoeken. Klaudie
raadt dit af: «Zwem niet, tenzij je er
absoluut zeker van bent dat je ergens heen
kunt zwemmen. Het lijkt alsof je je warm
kunt zwemmen, maar je raakt juist sneller

Reddingsboeien zijn er in
verschillende uitvoeringen.
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106 DUIKEN.NL

VEILIGHEID
NOORDZEETRAINING

OPLEIDING

Een gehele groep verplaats
je door de ‘krokodilmethode
toe te passen

onderkoeld. Er zijn veel hulpmiddelen om
aandacht te trekken, gebruik die zodra je
een boot ziet.» Mocht je toch een groep in
zijn geheel willen verplaatsen, dan pas je de
‘krokodilmethode’ toe. Personen die geen
reddingsvest hebben, gewond zijn of niet
kunnen zwemmen, worden over deze groep
verdeeld. Dit gaan we nu oefenen. Ik klem
mijn voeten onder de oksels van mijn buddy,
hij doet precies hetzelfde bij weer een andere
teamgenoot. We worden een lange krokodil
van wel zeven man, waarvan de laatste op
zijn buik ligt om de weg te wijzen. “En nu
peddelen!» We maaien met onze armen door
het water en ik voel me een volslagen idioot.
Ik ben blij dat we niet veel toeschouwers
hebben… Maar dan merk ik dat dit wel heel

goed werkt. We zijn in een rap tempo bij de
boot en we zijn nog helemaal compleet!

lastiger dan verwacht. Wanneer we de
laatste man gered hebben, leert Klaudie
ons nog hoe we beter zichtbaar zijn voor
REDDINGSVLOT
een helikopter. Dus hop, weer het water
Aan boord van schepen heb ik ze vaak
in. We maken een cirkel, waarbij we
genoeg gezien, maar erin gezeten nog nooit: elkaars handen vasthouden en beginnen
een reddingsvlot. Nu krijg ik de kans. We
als bezetenen te trappen. Dit moet je
‘krokodillen’ met z’n allen naar het vlot,
inderdaad van bovenaf wel kunnen zien!
waar we ons één voor één in hijsen. Binnen «In krokodilformatie terug!» brult Klaudie
oogt het best ‘ruim’, ik had het kleiner
boven het gespartel uit. In een soepele lijn
verwacht. We controleren of iedereen er is.
peddelen we als een echte krokodil terug.
Met twee peddels proberen we het ronde
Wanneer we bijna bij de boot zijn, bedenk
vlot vooruit te krijgen, maar aangezien
ik me dat ik vandaag echt goede dingen
het gevaarte rond is, draaien we volgens
geleerd heb. Wat een gave dag. Hopelijk heb
mij alleen maar rondjes… We krijgen ook
ik het nooit nodig, maar zeg nooit nooit.
de opdracht om een drenkeling te redden
De krokodilmethode kan ik in ieder geval
en om iemand aan boord te krijgen is nog
perfect uitvoeren! Meer info: www.getwet.nl

DUIK DE NOORDZEE
SCHOON TRAININGEN

www.getwet.nl
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SUUNTO EON CORE
Een compacte duikcomputer met het gloednieuwe Suunto
Fused™ RGBM2 algoritme dat het mogelijk maakt om langer de
ondewaterwereld te ontdekken. Groot, gemakkelijk afleesbaar
kleurenscherm, aanpasbare functies en draadloze connectiviteit
met de Suunto Tank Pod en je smartphone maken het apparaat
een perfecte buddy voor zowel de beginnende als de actieve
duiker.
EXPLORE MORE

