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W

oensdag 09 mei 2018
1e Kantduik: Kats-haven





zuid

Vertrek om 08.40 uur in Burgh-Haamstede, 33 km, 40 min rijden
Plaats : Molstraat in Kats
Coordinaten : N 51°34’17’’ – O 3°53’21’’
Organisatie: filip craey, instructeur 2*

 Ter plaatse om 9.20 voor briefing , check de stek en optuigen
 Te water om 10.20 uur , kentering om 11.00 u (HW 11.03u )
 Opletten : duiken enkel naar rechts om niet in de havengeul te komen !
Opmerking : philippe zorgt voor zuurstof- en ehbo-koffer.

Na de duik ( of voor de volgende duik) flessen vullen aan ‘de kabbelaar’ , Scharendijke
Maaltijd : zelf te voorzien
2e Kantduik:






Den osse parking

Verzamelen aan de duikplaats om 15.00 uur ( fles gevuld!) voor briefing, check de stek en
optuigen
Organisatie: filip craey, instructeur 2*
Te water omstreeks 15.45
plaats: Nieuwe Kerkweg, Den Osse
Coördinaten: N 51°44'30''- O 3°53'29''
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Contactpersoon:
Danny Styns, p/a Snippenstraat 8, B-8450 OOSTENDE

nihil
0486 125 879
e-mail: duukertje@sdto.be
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Opmerking : philippe zorgt voor zuurstof- en ehbo-koffer.
Avondmaal :zelf te voorzien
3e Kantduik:

Scharendijke



Plaats:











Coördinaten: N 51°44'20'' - O 3°50'38''
Organisatie: filip craey, instructeur 2*
Tijdstip:
20u.00 op de parking
Check de stek:20u.15
Briefing:
20u.30
TW:
20u.50
Na de duik duikflessen vullen aan de vulmuur van De Kabbelaar
Duikduur is maximum 30 min met een maximum diepte van -15 m.
Als deze planning wordt gehaald, dan kunnen de kD1 vooralsnog nog deze duik doen! De
zon gaat onder om 21:21– schemering tot 22u.02.!!!

Haven Kloosternol 34322 AK Scharendijke
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Opmerking: philippe zorgt voor de zuurstof- , de EHBO-koffer en de geleidelichten !




Na de duik: warme soep en glühwein
(nvdr. volgens ‘In de Boogerd’ ’s nachts terugkeren van de nachtduik zou niet direct een
probleem zijn, maar het is wel van belang dat dit in stilte gebeurt voor de andere gasten!).
Belangrijk naar iedereen toe: we doen aan carpooling!

onderdag 10 mei 2018
1e kantduik :

Zuidbout

7.45 uur Engels ontbijt in de Boôgerd
 Vertrek om 08u.45 in Burgh-Haamstede, om voldoende plaats te hebben, 25 km, 30 min
 Plaats : langs de Weg van de Buitenlandse Pers
Ouwerkerk
 Coördinaten: N 51°36’56'' - O 3°57'48''









Organisatie: Neuville Philippe, instructeur 2*
Tijdstip: 09u.30 ter plaatse voor briefing, check de stek en optuigen … en beetje stappen ,
breng eventueel een karretje mee, afstand tot de duikplaats is 400m !!!
Te water 11.00 uur , kentering 11.35 , HW12.16 ( kentering 40 min voor tij), hoewel het
pas dood tij is geweest kan hier wat stroming lopen, dus korte duik.
Opmerking: philippe zorgt voor de zuurstofkoffer!
Duikflessen kunnen na de duik aan de zeelandbrug gevuld worden
we eten direct na de duik ter plaatse voor we de transfert maken naar de zeelandbrug :

gentse waterzooi (breng diep bord , lepel , vork en mes mee !
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2e kantduik :

Zeelandbrug

Vertrek na eten van zuidbout, verplaatsing 7 km , 15 min
Ruim op tijd om daar te wachten op tij en de leeggekomen parkeerplekken van de vorige duikers
in te nemen.. intussen vullen, briefing, check de stek , optuigen,….





Organisatie:Neuville Philippe, instructeur 2*
18.35 LW , kentering 25 min ervoor : 18.10
Te water omstreeks 17.40

Avondeten in de boogerd : Spaghetti

V

rijdag 11 mei 2018
1e Kantduik: Zoetersbout
8.00 uur Ontbijt in de boôgerd
 Vertrek om 09u.00 in Burgh-Haamstede
 Bestemming : Bruinisse, hoek van Zijpseweg en de Zuidweg , 30 km; 35 min rijden
 Plaats:
Zoetersbout
 Coördinaten: N 51°38'40'' - O 4°5'25''







Organisatie:
Tijdstip:
Briefing:
TW:

Eddy Boret, instructeur 2*
09u.30 ter plaatse
10u!!! Wees tijdig ter plaatse.
10u30 deze duik kan een lichte stromingsduik zijn (HW 13u.25– 30’ – 30’)
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Plaatsbepaling duikstek Zoetersbout ten behoeve van de hulpdiensten (112)
Duikplaats 26 "Bruinisse, hoek van Zijpseweg en de Zuidweg."
Duikflessen vullen in: camping “De Grevelingen”
Opmerking: Philippe zorgt voor de zuurstof- en de EHBO-koffer!

Middagmaal : croque monsieurs in de Boogerd
2e Kantduik:





het Gemaal
Vertrek om 15u.00 in Burgh-Haamstede
Bestemming : Dreischor, Zuidlangeweg 22 km, 30 min rijden
Plaats:
Dreischor Het Gemaal
Coördinaten: N 51°42'26''- O 4°0'1'




Organisatie: Eddy Boret, instructeur 2*






Tijdstip:
15u.30 ter plaatse
Briefing:
16u!!! Wees tijdig ter plaatse.
TW:
16u30
Plaatsbepaling duikstek Dreischor ten behoeve van de hulpdiensten (112)
Duikplaats 5 "Einde van de Zuidlangeweg tegen het Grevelingenmeer."



Duikflessen vullen in: Dreischor parking of camping “De Grevelingen”
Elkerzeeseweg 34, 4322 NB Scharendijke
Opmerking: Philippe zorgt voor de zuurstof- en de EHBO-koffer!



Avondmaal : Vol au vent en dessert poire belle-helene in de boogerd

Z

aterdag 12 mei 2018
1e Kantduik:Den

Osse Haven

7.00 uur Ontbijt in de Boôgerd
 Vertrek om 7u.45 in Burgh-Haamstede 14 km, 20 min rijden
 Bestemming : Den Osse, Langendijk
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Plaatsbepaling "Jachthaven Den Osse








Coördinaten: N 51°44'38'' - O 3°53'13''
Organisatie: Eddy Boret, instructeur 2*
Tijdstip:
8u ter plaatse
Briefing:
8u.30!!! Wees tijdig ter plaatse.
TW:
9u.00
Plaatsbepaling duikstek Ossehoek ten behoeve van de hulpdiensten (112)
Duikplaats 13 "Jachthaven Den Osse"
Na de duik duikflessen vullen in: “De Grevelingen”of aan de vulcontainer van de Theo!
Opmerking: Philippe zorgt voor de zuurstof- en de EHBO-koffer!




Middagmaal in de Boogerd : hotdogs en zuurkool
2e kantduik : Plompe



toren



Vertrek om 12u.20 in Burgh-Haamstede
Bestemming : Burgh-Haamstede, Parkeerstrook aan Plompetorenweg (reken op ongeveer
5 à 10min rijden)
Plaats:
Plompetoren







Coördinaten: N 51°40'54'' - O 3°46'18''
Organisatie: Eddy Boret, instructeur 2*
Tijdstip:
12u.30 ter plaatse
Briefing:
12.45u!!! Wees tijdig ter plaatse.
TW:
13u.25 - 13u.35 (HW 14u.20 – kentering 14.05)
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Plaatsbepaling duikstek Plompetoren ten behoeve van de hulpdiensten (112)
Duikplaats 44 "Parkeerstrook aan Plompetorenweg, Burgh-Haamstede ".



Na de duik duikflessen vullen in:
camping “De Grevelingen”
Elkerzeeseweg 34, 4322 NB Scharendijke
tel: +31 111-671500 - fax: +31 111-671225

 Opmerking: Philippe zorgt voor de zuurstof- en de EHBO-koffer!

Avondmaal : BBQ met Côte à l’os en geflambeerde bananen achteraf!

Z

ondag 13 mei 2018
Kantduik: put

van Ekeren





8.00 uur Ontbijt in de boôgerd
Vertrek, na de opkuis, om 10u.00 in Burgh-Haamstede
Plaats:
De put van Ekeren: "domein Muisbroek" Ekersedijk, Antwerpen








Coördinaten: N 51°16'57'' - O 4°23'25''
Organisatie: Philippe Neuville, instructeur 2*
Tijdstip:
11u.15 ter plaatse
Briefing:
11u.30!!! Wees tijdig ter plaatse.
TW:
12u.00
Plaatsbepaling duikstek Put van Ekeren ten behoeve van de hulpdiensten (112)
De put van Ekeren: "domein Muisbroek" Ekersedijk, Antwerpen.




Opmerking: Philippe zorgt voor de zuurstof- en de EHBO-koffer!
Na de duik huiswaarts keren.
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Allerlei
Ziekenhuizen
 Goes
Tel: 0113-234000
 Bergen op Zoom
0164-278000
 Dirksland
Tel: 0187-607300
Decotanks








Decotank Den Helder
DMC
+31 223-653076
Buiten kantooruren: +31 223-658220
AMC Amsterdam
Tijdens kantooruren
+31 20 5664500
Buiten kantooruren: +31 20-5669111
Hyperbaar Centrum U.Z. Antwerpen
Adres: Wilrijkstraat 10, B-2650 Edegem
Telefoon: +32 3 821 30 55 (24h permanentie)
Website: http://www.uza.be
Hyperbaar centrum Militair Hospitaal Neder-over-Heembeek
Adres: Bruynstraat 200, B-1120 Brussel
Telefoon: 0800 12382 (gratis, enkel bereikbaar in België)
Telefoon: +32 2 262 22 82

Hulpdiensteninfo bij (duik)ongeval:


Algemeen noodnummer: 112



Politie Zeeland: +31 900-8844



DAN Nederland: 0223-658220



DAN België (=Hyperbaar centrum Militair Hospitaal Neder-over-Heembeek):
 Vanuit België: 0800-12382 (gratis nummer)
 Vanuit Zeeland: +32 2 262 22 82 (normaal nummer)



DAN International Emergencies: +39 06 4211 5685



DAN Travel Assist: +39 03 96057858



Antigifcentrum België: 070-245245

Duikplanning duikkamp Burgh-Haamstede 2018.docx

8

Algemene briefing
Elk jaar opnieuw probeert het Bestuur om jullie allemaal een schitterend en leerzaam duikweekend aan te bieden.
Echter, omdat we hier met een grote groep en met verschillende mensen samen onder één dak zullen vertoeven,
zijn er enkele noodzakelijke afspraken nodig die we in acht moeten nemen. Ook vragen we een vrijwillige
medewerking voor het uitvoeren van enkele taken.
Eerst en vooral enkele afspraken in en rond de groepsaccommodatie.
 In het gebouw wordt er niet gerookt;
 23u nachtrust, muziek uit;
 In kamers volledige stilte;
 Voor de plakkers: woonkamer proper achter laten;
 Opletten voor slaande deuren;
 Iedereen benut z’n eigen drankjes uit de koelkasten;
 Ingeplugde stekkerdozen ongemoeid laten (opladen van lampen);
 Iedereen moet minstens eenmaal op de karweilijst staan.
Duikgebeuren
 Alle voorziene duikplaatsen vind je terug in deze brochure en last minute informatie vind je op het
infobord in de groepsaccommodatie;
 Op het infobord vind je de tijdstippen van vertrek van op de parking;
 Er wordt vertrokken op het afgesproken uur, er zal niet gewacht worden, het tij wacht spijtig genoeg ook
niet. Dus WEES TIJDIG KLAAR IN DE AUTO;
 Ben je ingeschreven voor een duik, maar je zou toch willen afhaken: verwittig dan tijdig een instructeur of
een kandidaat Duiker 3-ster.
 Een buddypaar moet in het bezit zijn van minstens één decoboei.
We zijn één groep en we gaan steeds samen duiken en op dezelfde duikplaats. Voor diegene die de tram missen
wordt er niet gedoken, ook niet op een andere plaats. Andere mensen steken ook werk in deze organisaties. Dus
heb respect voor je buddy’s werk. Vergeet niet dat jouw beurt ook eens komt voor een dergelijke organisatie.
 Alle dieptekwalificaties worden gerespecteerd!
 Er worden geen decoduiken uitgevoerd zonder mijn toestemming. Decoduiken moeten ook steeds
gepland worden. Is alleen mogelijk in kader van opleiding. Wel STEEDS de veiligheidstops uitvoeren;
 Wie wenst proeven af te leggen, verwittigt tijdig de duikorganisator (DO) van dienst. Dit gegeven is
belangrijk voor de indeling van de buddyparen;
 Mensen die duiken met Nitrox moeten dit ook melden aan de DO van dienst. Hou je CNS-klok in de gaten
of pas de Gouden Regel toe: 30 – 120 – 120 – 180!
 Er is één O2-set (Wenoll) aanwezig. De DO van dienst vermeldt bij wie ze beschikbaar is.
 Eventueel DAN-lidmaatschap vermelden tijdens de briefing!
We zullen steeds werken met een veiligheidsploeg aan de wal. D.w.z dat er een ploeg moet klaar staan om
bijstand te kunnen geven om een duiker in nood uit het water te halen. Dus, voor de DO: hou hiermee rekening in
de briefing en het indelen van de buddyparen.

CU op het duikkamp,

Philippe Neuville,
voorsitter SDTO vzw
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