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DUIKSCHOOL

Scuba Diving Team Oostende vzw

presenteert

Duikkamp - Zeeland 2019 in “Burgh- Haamstede – In de Boôgerd”






woensdag 29 mei
donderdag 30 mei
vrijdag 31 mei
zaterdag 1 juni
zondag 2 juni

Deze brochure behoort toe aan: …………………………………………………………………
SCUBA DIVING TEAM OOSTENDE vzw
Maatschappelijke zetel:
Snippenstraat 8
B-8450 BREDENE
Info Burgh-Haamstede 2019.docx

Contactpersoon:
Danny Styns, p/a Snippenstraat 8, B-8450 OOSTENDE

nihil
0486 125 879
e-mail: duukertje@sdto.be

Beste duikvrienden,
Zoals beloofd nog een infobrochure: in dit foldertje worden u de voornaamste gegevens bezorgd om samen een feilloos
duikweekend door te brengen.

1. Verblijfplaats:
Recreatiebedrijf in de Boôgerd
Vertonsweg 2
NL-4328 GL Burgh-Haamstede (Schouwen-Duiveland)
tel: +31 111-653672
fax: +31 111-653659
Website: www.indeboogerd.nl
E-mail: info@indeboogerd.nl
GPS-coördinaten: 51°42'21.2"N 3°43'42.5"E

2. Overnachtingen:
Zie het document ‘Accommodatie en Routebeschrijving Burgh-Haamstede 2019.pdf’
Kom je eventueel al vanaf maandag of dinsdag? (Danny Styns en Dirk Deroo zijn reeds aanwezig). Vermeld dit dan op
het inschrijvingsformulier in het clublokaal, het online inschrijvingsformulier of laat dit weten per e-mail op
info@sdto.be
De prijzen voor de overnachtingen (zonder catering) zijn (voor wie overnacht op de parking of de tuin van de
groepsaccommodatie gelden dezelfde tarieven):
 6 overnachtingen = € 90,00
 5 overnachtingen = € 85,00
 4 overnachtingen = € 75,00
 3 overnachtingen = € 65,00
 2 overnachtingen = € 50,00
 1 overnachting = € 30,00
 kinderen jonger dan 14 jaar betalen slechts € 10,00 per overnachting
 huisdier: € 10,00 per nacht (camping-reglement).

3. Flesvullingen
Elk zorgt voor zijn/haar flesvullingen (om te vullen met zelfbediening, muntstukken van 0,50 euro en van 1,00 euro
meebrengen). Voor de adressen: zie de afzonderlijke duikplanning. Hervul steeds je fles NA iedere duik en zorg dat je
fles aan de wettelijke verplichtingen voldoet qua keuringen.

4. Groepsmaaltijden:
Dankzij vrijwilligers zullen ook dit jaar verschillende maaltijden worden voorzien. Wie zich geroepen voelt om hier aan
mee te werken kan contact opnemen met het catering team: Nele Dely, Philippe Neuville of Dirk Vanhalst.
Om alle discussies te vermijden: deelnemen aan de groepsmaaltijden kan enkel als je ingeschreven bent en de betaling
vereffend werd op ons rekeningnummer IBAN: BE 34 9730 1542 8690 BIC: ARSP BE 22
Dus, regel dit nog vóór

20 mei!

De deelnemers die niet logeren in de groepsaccommodatie kunnen aan de maaltijden deelnemen, maar moeten
hoogstwaarschijnlijk een eigen stoel meebrengen én zeker hun bestek!
Catering van 30 mei tot 2 juni:
Kan je niet alle dagen komen, dan vind je de afzonderlijke dagprijzen voor de maaltijden op de inschrijvingslijst in het
clublokaal of hierna:





Donderdag 30 mei = € 5,00 (Brexit Breakfast ontbijt)
= € 6,00 (avondmaal = spaghetti BoloBrechtolino)
Vrijdag 31 mei
= € 4,00 (ontbijt)
= € 4,00 (middagmaal = croque monsieur)
= € 10,00 (Noors-avondmaal = vis, voorgerecht en hoofdschotel)
Zaterdag 1 juni
= € 4,00 (ontbijt)
= € 5,00 (middagmaal, broodjes met beleg)
= € 15,00 (receptie en feestmaal)
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 Zondag 2 juni
= € 4,00 (ontbijt)
Elk zorgt voor eigen drankjes.

5. Inschrijven voor het duikkamp:
Je kan je online inschrijven via de volgende link:

https://tinyurl.com/SDTO-duikkamp-2019
https://forms.gle/9gsToDpaV6UJyAqZA

6. Overzicht planning van het duikkamp: zo maar even 9 duiken gepland!




Algemeen:
De eerste aanwezige verantwoordelijke neemt de sleutel in ontvangst (borg en toeristenbelasting zijn
betaald – toeristenbelasting nog in mindering te brengen volgens de werkelijk aanwezigen). Danny
bezorgt de uitbaters, per e-mail, een deelnemerslijst. De verantwoordelijke ziet de inventaris na en
controleert de tellers;
Woensdag 29 mei 2019:
 Eerste georganiseerde clubduik aan de Zeelandbrug, ter plaatse om 10.00 uur
 Maaltijd na de duik zelf te voorzien
 Nachtduik in Scharendijke. Afspraak om 20u.00 ter plekke. Er wordt warme soep en jenever
voorzien
 Het avondmaal is voor eigen rekening.



Donderdag 30 mei 2019:






Brexit Breakfast om 07u.00!
Vertrek om 08u.30 naar Den Osse Haven voor inscheping op de Ms Theo
Middagmaal aan boord voor eigen rekening
Spaghetti na de duik in de groepsaccommodatie
Gezellig samenzijn met versnaperingen, spelletjes, een teusje, ….



Vrijdag 31 mei 2019:
 Ontbijt om 07u.00: broodjes met fruitsap, melk, koffie, chocomelk – beleg is voor eigen rekening;
 Vertrek om 08u.00 naar duikplaats Scharendijke Haven
 na de duik terugkeer naar de Boôgerd en nuttigen midddagmaal = croque monsieur
 vertrek om 12.30 uur naar de duikplaats Zoetersbout
 Avondmaal in de groepsaccommodatie (Noors-avondmaal = vis, voorgerecht en hoofdschotel)
Dresscode: VIKING; Verkiezing: Miss & Mister Viking!
 ’s Avonds na het avondmaal: Nordic Games o.l.v. DDR!



Zaterdag 1 juni 2019:
 Ontbijt om 07u.00: fruitsap, melk, koffie, chocomelk, brood (beleg voor eigen rekening);
 Vertrek om 08u.00 voor kantduik aan ’t Gemaal (Dreischor) (STIPT VERTREKKEN: weinig tijd
tussen duik 1 en 2), fles vullen in terugkeren
 Verplaatsing naar de Zeelandbrug na de duik
 Vertrek om 11u.15 aan ’t Gemaal naar de Zeelandbrug
 Middagmaal ter plekke van 12u.00 tot 13u.00, slechts beperkte tijd om te eten!!!
 Avondmaal in de groepsaccommodatie: receptie en feestmaal. Dresscode: Avondkledij gewenst.
 PS: de doop van de nieuwe leden gaat dit jaar niet door op het duikkamp, maar zal plaats vinden
op 27 juni 2019 vanaf 20:00 aan ons clublokaal. Nadien kunnen we genieten van overheerlijke
ribbetjes. Meer info volgt later.



Zondag 2 juni 2019:
 08u.00: fruitsap, melk, koffie, Dafalgan Forte, chocomelk, broodjes
 Duiken na de opkuis: vertrek om 10u.00 voor duik aan Den Osse Haven (zie duikplanning).
Uitgebreide duikplanning: zie het document

‘Duikplanning duikkamp Burgh-Haamstede 2019.pdf’
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7. Niet te vergeten mee te brengen:


je duikboekje!



Vorderingsboekje als je kandidaat bent voor het behalen van een nieuw brevet (kD1, kD2, kD3) of een
Specialty;



je goed humeur;



bestek voor op de duikplaats (bord, mes, vork, tas, glas, …)



toiletpapier niet nodig (daar zorgt SDTO voor): tijdens het weekend schijt iedereen gratis ;-)



slaapzak of dons en !!! onderlaken !!!, kussensloop;



kapstokken en touw om de pakken te laten drogen (het is plezant dat iedereen daar zelf voor zorgt, zodat
er niet moet “geleend” worden van anderen);



wasspelden;



suikerklontjes (voor wie suiker wenst bij zijn koffie);



verdeeldoos om je duiklamp op te laden;



donderdag 30 mei 2019 is ook een feestdag in Nederland: de meeste winkels zullen gesloten zijn;



om de duikflessen te vullen: muntstukken van € 0,50 en van € 1,00;



bierglas , wijnglas en of ander eigen glas en een champagneglas (voor de receptie);



DDR: Wenoll + EHBO-koffer, de 2 kampeerlichten voor de nachtduik (op te laden!!!), flip-over + Senseokoffiezet, waterslang met sproeier + connector, animatiemateriaal, touw meebrengen ….



Nele & Brecht: deurstoppers, vuilniszakken, handdoeken, …
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