
Lunch duik in Zeeland – 31 mei 2019

Met een aantal leden zijn we weer in Zeeland voor ons jaarlijkse hemelvaartkamp. Een van 
de duiken op het programma is een dagje in het Veerse Meer.

Op de camping verzamelen we en in colonne rijden we in 20 minuten over de Neeltje Jans 
naar Wolphaartsdijk. Traditie getrouw hebben we deze stek eigenlijk altijd voor ons zelf 
maar als we aankomen blijkt er nog een duikclub voor dit mooie stekje gekozen te hebben.
Beetje jammer natuurlijk maar na de briefing starten we met omkleden en klaarmaken van 
de duikspullen.

Het te water gaan is vrij makkelijk tot de laatste afstap, die blijkt voor sommige toch een 
wat grote stap te zijn maar we liggen erin. Door de grote groep is het in het begin vrij 
stoffig maar we duiken wat verder weg en daar is het zicht prima.

Het gebruikelijke kleine spul zoals garnalen, krab, zakpijpjes en anemonen worden gespot. 
Een buddypaar ziet wat dieper een grote platvis, ook mooie begroeide stokken met 
daaraan en onder mosselen staan in het water.

Van het ondiepe deel zwemmen we terug naar de trap en daar is het zicht prima tussen de 
verschillende soorten en kleurrijke wieren.

Weer aangekleed en afgedroogd kunnen we de flessen vullen en tegelijk de lunch inkopen 
bij de plaatselijke Spar. Alles wordt verdeeld over een aantal auto’s en dan zetten we koers 
naar de tweede duikstek. 

Via de oostzijde rijden we naar de andere kant van het Veerse Meer naar Geersdijk. Het 
laatste deel gaat over van asfalt naar keien en tot aan de dijk is het hobbelen. Bij de kleine 
haven parkeren we en genieten van de (zeil)boten en de lunch. De broodjes en het fruit 
gaan er goed in dus we zijn klaar voor de groepsfoto.



Daarna volgt het mooiste moment van de dag : het aantrekken van een nat natpak. 
Heerlijk ! Als we dat hebben overleefd duiken we via het strandje naar beneden. Even 
uitzwemmen richting de vaargeul op 1,5 meter en bij een kleine drop off zakken we naar 
beneden tot een meter of 7. Vanaf daar rechtsaf richting de sepia rekjes in de hoop er 
eentje aan te treffen. Helaas zitten op geen van de stokken eieren maar ze zijn wel mooi 
begroeid.



Onderweg komen we nog een gat tegen waarvan we niet weten door wie die is gemaakt 
maar dat moet echt een mega noordzeekrab zijn geweest. Helaas is het hol leeg. We keren
om en in de ondiepte zwemmen we terug in een aquarium. Langs vechtende krabben, 
etende anemonen en verschillende wiersoorten komen we weer bij de instap. Een leuke 
duik waar we bij bovenkomst worden verwelkomt door de drone die wat opnamen maakt. 
Hopelijk zit er niet teveel snot aan mijn neus want dat staat zo lullig.


