Zeeland duikdag 08-10-2017
Met: Jurgen, Chantal, Marko, Dennis, Sylvia en Victor
Na een soepele heenreis arriveren we ruim op tijd bij de Zeelandbrug. Er is nog 1 andere
auto en verder is het leeg, parkeerplekken zijn dus voor het uitzoeken.

Een blik over de dijk laat een vrijwel vlakke Oosterschelde zien met redelijk zicht bij de trap.
We wachten nog even op het laag water getijde maar besluiten toch ruim voor de geplande
instaptijd om te kleden. Jurgen en Chantal hebben in het kader van hun 2* opleiding een
getijde berekening gemaakt.

Als we bij de waterkant staan dan zien we dat het water in 30 minuten nog flink is gezakt. Na
de instap bij de linkertrap kunnen we de 1e pijler bijna aanraken. We gaan onder na de
bubblecheck en na 4 vinslagen botsen we al tegen de pijler op. Hij is weer prachtig begroeid
en het wemelt er van de fluweel krabben die vechten om de mooiste plek op de pijler. We
zwemmen tussen de pijlers door naar de andere kant en voelen een lichte stroming.
Ondertussen verlaten we de pijlers en zwemmen richting de sepia rekjes, jammer genoeg
zijn de sepia’s niet thuis deze zondag alhoewel we andere duikers er wel over horen praten….

Een ontmoeting met een leuke zeedonderpad is het hoogtepunt van de terugweg waar een
van ons nog op een Belgische mededuiker staat die blijkbaar onder aan de trap ligt.
Tijdens het omkleden bespreken we de locatie voor de tweede duik. Wordt het Zoetersbout
of Dreischor. Na wat advies van andere duikers valt de keuze op Kerkeweg.

Daar aangekomen eten we iets kleins met naam Mega hamburger en XXL patat. Met een
volle buik tuigen we ons op om de trappen van de Kerkeweg te bedwingen.
Bij het te water gaan wordt gelijk al duidelijk dat het zicht fantastisch is, onder de steiger
zien we direct al mooie anemonen en een zeenaald. Toch nog familie van het zeepaardje
gezien deze duik. We zoeken verder en besluiten richting de oude zeedijk te zwemmen, daar
vinden we een mooie zeedahlia die ons ligt te wachten. Verderop zien we een kabeljauw die
zich snel verstopt tussen wat stenen. Enja, we hebben het nagezocht en komt kabeljauw
voor in de Grevelingen…
We ronden de duik af tussen de anemonen velden met heremietkreeftjes en blijven nog even
hangen onder de steiger. De pijlers hiervan zijn fantastisch mooi begroeid.

Bij de auto aangekomen kleden we ons om in een waterig zonnetje en na wat foto
momentjes maken we ons op voor de terugreis richting het noorden.

In het fotoalbum staan nog meer (onder) en bovenwater foto’s.

