
Duikverslag België 2016. 

In het kader van de 3* opleiding heeft iedere deelnemer een duik georganiseerd. Dit heeft geleid tot 

een weekend duiken in Nederland en België. 

Vrijdag middag zijn alle duikspullen, zwembad en overnachting spullen ingepakt en kunnen we 

aansluiten in de file op de A2 richting het zuiden. Iets later dan gepland komen we aan in Thorn en 

duiken we de Grote Hegge in. Een stuk water dat in verbinding staat met de Maas en waar een oude 

grindbak is afgezonken. Deze is nog mooi intact maar behalve een kreeftje, wat baars en eieren 

kunnen we niet veel leven spotten. 

De volgende dag ontwaken we in Luik en wordt de eerste duik gemaakt in Sprimont, een oude 

graniet groeve. Hier wordt een diepere duik gemaakt en ontmoeten we een aantal baarzen, een 

steur en een drijvende go-pro camera.  

De groeve is zeker de moeite 

waard om in te duiken, zeker 

gezien het feit dat een oude 

transport lift je zware spullen 

naar beneden brengt. 

 

 

 

 

 

 

 

In de middag volgt nog een 

duik in La Gombe, ook een 

steengroeve. Daar liggen al 

talloze baarzen, steuren en 

kleine vissen op ons te 

wachten. Vanaf een veilige 

afstand worden we 

gadegeslagen door een 

eenzame snoek. We duiken 

verder naar het vliegtuig op 

15 meter maar omdat deze 

er niet meer echt veilig uit 

ziet besluiten we toch om er 

maar bij het trappetje uit te 

gaan. 

Dan door naar Brussel waar we waar wakker worden, na een nacht met Randieri Samora (ook in te 

huren voor feesten en partijen) bij het altijd mooie Nemo. Fris en fruitig beginnen we aan onze 

afdaling in de 33 meter toren om door een baan van bubbels uiteindelijk op de bodem aan te 



belanden. Na een gezellig onderonsje in de babbelbox op 10 meter diepte doen we onze verplichte 

veiligheid stop en stijgen we door naar de oppervlakte.  

 

 

Na 5 minuten cultuur snuiven bij het Atomium gaan we terug naar Nederland.  

 

  



Bij de Kempervennen maken we een stop en kleden we ons om voor een ontmoeting met Big Mama. 

Een meerval van 1,5 meter, maar we nemen ook genoegen met een wat kleinere. Blijkbaar was Big 

Mama even afwezig toen wij onderwater waren maar er is wel een meerval gespot door diverse 

platax duikers. 

 

Al met al een geslaagd weekend met mooie duiken. 

 

 


