
Oktober weekend 11-12 en 13 oktober 2019

Daar gaan we dan, ons oktober weekend tegemoet met 10 leden van Platax. Richting 
Heinkenszand waar we twee huisjes hebben gehuurd als uitvalsbasis. Iedereen druppelt 
vrijdagavond binnen en zoekt zijn onderkomen, er is soep met brood voor de liefhebbers.
Sommige spellen een spelletje, anderen kletsen op de bank en de avond komt tot een einde.

Zaterdag ontbijten we met zijn allen en krijgen we een kwallen workshop van Bas v.d. 
Sanden. Via een leuke powerpoint komen we te weten wat nu wel een kwal is en wat niet. 
Blijkbaar noemen we Amerikaanse ribkwallen wel een kwal, maar dat is het eigenlijk niet. 
Bas had ook nog een leuke anekdote dat bepaalde kwallen geen netelcellen hebben en hoe 
je dit kunt uitleggen onderwater.
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Na de theorie werken we aan het werk gezet door verschillende kwal stadia in de juiste 
volgorde te zetten. Nadat we de antwoorden hadden gekregen bleken we dit allemaal goed 
te hebben. Dan denk je weer rustig te kunnen gaan zitten maar nee hoor. Er kwam een heuse 
kwallen proeferij incl. kwallen salade. En eerlijk is eerlijk: een kwal smaakt best goed.

Tijd om wat actiever te worden en na een briefing van Bas
gingen we richting Bergsche Diepsluis om een duikje te
maken. De missie was het vinden van een zeepaardje en
als dat niet lukte de paardeanemoon of de steenslijmvisjes.
De eerste twee zijn gelukt en al met al was het een leuke
duik in de arm van de Oosterschelde.
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We hebben afscheid genomen van Bas op de duikstek en zijn naar ons kamp
teruggereden. Tijd voor een douche, een borrel en sterke verhalen. Niet perse in die 
volgorde…
Het avondeten wordt bereidt in de keuken die iets aan de krappe kant is maar dat mag de pret
niet drukken. Na het eten geeft Marko  de duikbriefing voor de volgende dag wanneer we 
twee diftduiken gaan maken. 

Hierna komt het 30 seconden spel op tafel en spelen we de zelfgemaakte duik versie van dit 
bordspel. Twee teams raden de duikgerelateerde woorden binnen 30 seconden door het 
geven van omschrijvingen. Ga er maar aan staan om inflator, buddycheck of Haldane aan je 
team uit te leggen.
De eindscore is 1-1 dus dat is een mooie stand om mee af te sluiten.

Scrambled eggs, broodjes uit de oven en bijna verse jus d’orange uit een pak sieren de 
ontbijttafel als we zondagochtend aanschuiven. Bijna iedereen zit weer fris en fruitig aan het
ontbijt waarna we de boel een beetje opruimen en gelijk de lunch klaarmaken voor op de 
duikstek. De auto’s worden volgeladen en we rijden richting Zeelandbrug.
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Hier aangekomen hebben Marko en Dennis alvast een verkenning gedaan op de
locatie en informeren we bij onze Belgische vrienden die er net uitkomen naar de laatste 
details. De flessen worden gevuld en we maken ons klaar voor een wandeling langs de 
Oosterschelde dijk. Voorbij de eerste trap vinden we een instap die het mogelijk maakt om in 
40 minuten terug te driften naar de Zeelandbrug.

De buddy paren zijn goed te volgen door de boei die ze mee hebben en boven water kan de 
duikleider ze goed volgen. Onderweg veel loslopende kreeft, een zeedonderpad en goed 
zicht voor Oosterschelde begrippen.

In een mager zonnetje genieten we van de lunch, fruit en een snoepje en vullen we de flessen
voor de tweede duik. Bestemming is Wemeldinge om bij de Tetjes te gaan driften.

Daar aangekomen volgt de briefing en maken we ons klaar om te water te gaan. Bijzonder is 
hier een ontmoeting met een sepia en tientallen andere inktvissen die een tijdje mee driften  
met een buddypaar. Ook hier wordt het einddoel bereikt en na het omkleden is het tijd om 
met de terugreis te beginnen. 
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We kunnen terugkijken op een geslaagd weekend met veel leuke en actieve duiken. 
Uiteraard ook een leuke groep Platax leden. Volgende jaar misschien een herhaling van het 
oktober weekend met drie huisjes ? Wie weet...er zullen vast sterke verhalen volgen op de 
woensdagavond zodat we andere leden kunnen aansteken.
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