
Leden Folder.  

Programma Platax Hemelvaart 2019  

  

Datum  Vertrek 

camping  
Tijd te water  Duikstek  

  

Wo 29 mei    20:00  Opening kamp door Sylvia Remmen + 

briefing van de duiken door Victor van 

Deelen  

      

  

Do 30 mei        
  10:00 uur  10:30 uur  Fotoduik Bommenede (17a) – Thema 

Macro 
  14:00 uur  14:30 uur  Goudzwaard 
  

Vr 31 mei        
  09:30 uur  10:00 uur  Geersdijk 
   13:00 uur Wolphaartsdijk (te combineren met de 

ochtendduik met lunch op de duikstek) 
    

  

Za 01 juni        
  10:00 uur  10:30 uur  Preekhill 
   Barbecue start om 17:30 uur 

  

Alle duikers worden verzocht om woensdag avond bij de briefing aanwezig te zijn, als je 

graag met iemand wilt duiken dan kun je dit aangeven bij de duikleider van de duik. 

Hieronder onze afspraken:  

  

1. Voor elke duik verzamelen wij op de camping bij het informatie punt.  

2. Iedere duiker zorgt zelf voor een volle fles en werkend materiaal.  

3. Elk buddypaar dient zich bij de duikleider aan en af te melden.  

4. Na de duik worden druk en diepte doorgegeven aan de duikleider.  

5. Uiterlijk na 45 minuten duiktijd of met minimaal 50 bar komt elk buddypaar boven 

water en maakt contact met de duikleider.  

  

Let goed op waar je je auto kunt parkeren en of het daar is toegestaan. Tijdens 

hemelvaart wordt er altijd streng gecontroleerd en het zou zonde zijn als je een 

bekeuring oploopt.   

 

Na afloop van de foto shoot duik worden de inzendingen beoordeelt door een vakkundige 

jury en tijdens de barbecue op zaterdag vind de prijsuitreiking plaats.  
 

Wij wensen jullie een gezellig Hemelvaartkamp toe met veilige duiken, wil je meer 

informatie dan kun je bij ons terecht. Op de achterzijde staan de adressen van de 

duikstekken.  
  

Ruben Besseling – Michel de Zwart - Marcel van Ammers – Sylvia Remmen– Victor van 

Deelen  

  

TIP: Neem voldoende 0,50 munten mee om onderweg te vullen bij een vulcontainer. 

  



Contactgegevens: 

 

 

Duiklocatie Wat is er te zien 

Bommende Werkhaven (6),  

Adres: Werkhaven 1, Zonnemaire 

 

Krab, kreeft, mossel, oester, platvis, 

slibanemoon, weduweroos, zeenaald, zeester 

Goudzwaard (26a) 

Adres: Kruising Zuidweg / Jan 

Goudzwaardweg, Bruinisse 

Zeeanjelier, botervis, krab, kreeft, platvis, 

sepiola, zeebaars 

Geersdijk (82) 

Adres: Geersdijksekaai, Geersdijk 

Zeeanjelier, garnaal, kokerworm, krab, kreeft, 

slibanamoon 

Wolphaartsdijk (92) 

Adres: Veerweg / Wolphaartsdijkse Veer, 

Wolphaartsdijk 

Doorschijnende zakpijp, garnaal, geweispons, 

knotszakpijp, kokerworm, krab, mosdiertje, 

mossel, naaktslak, anemoon, vlokkige zeeslak of 

grote vlokslak, wandelend geraamte, zeekreeft, 

zeester 

Preekhill (21) 

Adres: Preekhillaan, Ouddorp 

Botervis, gewone zeester, grondel, grote 

vlokslak, kolonievormende zakpijp, kreeft, 

noordzeekrab, oester, zakpijp, zeeanjelier, 

zeedahlia 

 
 

Vulstations in de buurt zijn:  

  

De Witte Boulevard Duikcentrum - Hogezoom 149 - 4325 BH  Renesse –   

Tel:   (+31) 0111-461238.  

  

Duikcentrum De Grevelingen - Elkerzeeseweg 34 - 4322 NB Scharendijke -   

Tel: (+31) 0111-671500.  

  

Duikcentrum Scharendijke - Havenkloosternol 3 – 4322 AK Scharendijke –   

Tel: (+31) 0111-671913.  

 

Duikcentrum Waterworld - Rolleklootsedijk 1 - 4306 NX Nieuwerkerk (Hier kun je je fles 

gratis laten vullen !) 

 
Fotowedstrijd: 

Voor deelname aan de fotowedstrijd zijn dit jaar voor alle fotografen een paar kleine 

spelregels. 

- Het thema is Macro (probeer zo dichtbij mogelijk te fotografen, ook zonder 

macro lens lukt dat), verwerk dit (creatief)  in je foto. 

- Alle foto’s moeten uiterlijk 30 mei 2019 17:00 uur ingeleverd zijn. 

 


