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Duikdag/weekend 06-11-2022 

 

Voor sommige Platax leden was het een lang (duik) weekend in Zeeland en een aantal reden zondag 

naar Zeeland om te genieten van het onderwaterleven. Ohja, en het regent maar in de loop van de 

dag zal het wel minder gaan regenen. 

We verzamelen om 10:00 uur op de Kerkeweg en Maarten geeft de briefing onder het afdak van de 

omkleedruimte. Daarna even snel naar de waterkant om te kijken en gelijk door naar de kleedruimte 

om ons pak aan te trekken. Gelukkig is daar droog want buiten is het gestopt met zachtjes regenen. 

 

 

In het water maakt het niet meer uit en net voor we onder 

gaan komen Chris en Ger aan om ons uit te zwaaien. 

Eenmaal onder is het gelijk genieten, het zicht is prima en we 

zetten koers richting de reefballs. Over de oude zeedijk heen 

gedoken en linksaf op 7 meter  doorgezwommen.  

Gelijk zien wel de eerste Noordzee krab, best een grote. 

Vlakbij zien we ook de eerste kreeft van de dag vrij ver uit 

zijn hol. Blijkbaar vind hij ons toch niet zo leuk want hij 

vertrekt weer snel naar binnen.  

Na de nodige zeesterren, Japanse oesters,  Japanse- en 

doorzichtige zakpijpen komen we op de terugweg nog meer 

kreeft tegen. Wat ondieper liggen genoeg zeesterren en 

groene wierslakjes. 

 Van deze laatste soort hebben een aantal een abonnement op de sportschool want die zijn 

behoorlijk groot. 

Gelukkig regent het nog steeds wanneer we boven komen en verdwijnen we allemaal weer in de 

kleedkamer om ons in een soort van droge kleding te hijsen.  
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Charlotte en Dennis snijden de spekkoek aan die we onder 

het genot van koffie bij Even Pauze opeten. Gevolgd door een 

lunch en het bespreken van de volgende duikstek. Dennis 

maakt tijdens de lunch bekend dat Charlotte geslaagd is voor 

haar Open Water brevet. 
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We wachten nog even tot het droog wordt maar aangezien dat vrij lang duurt rijden we met volle 

bak regen richting Tholen. Bij de Bergsche Diepsluis worden we niet alleen getrakteerd op de 

inmiddels vertrouwde regen maar als extra is er een flinke wind bijgekomen. Voordeel is wel dat het 

aanlandinge wind is dus we worden vanzelf naar de kant geblazen. 

 

In de regen kleden we ons om en als 

iedereen in zijn natpak of natte 

droogpak zit dan gaan we richting de 

trap. Het is hoogwater en de helft 

van de trap staat onderwater.  

Maar eenmaal onder merken we 

niets van de wind en zwemmen 

rustig een paar meter uit. Op 7 

meter gaan we naar links op zoek 

naar de sepia stokjes. Al snel zien we 

de eerste, fantastisch mooi begroeid 

met zakpijpen en de vaste vast 

bewoners zoals de krabben en 

spookkreeftjes zijn thuis. Geen zeepaardje dus door naar nummer 2 en 3 maar helaas hetzelfde 

verhaal. 

Terug bij de kant regent het gelukkig nog steeds en is de wind weer iets toegenomen. Omkleden in 

de regen en zonder beschutting is ook een ervaring. Hierna snel in de auto met de stoelverwarming 

op de hoogste stand en de verwarming op volle toeren. 
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We hebben het in ieder geval gezellig gehad en leuke duiken kunnen maken en dat weer ? Een beetje 

regen maar onderwater heb je daar geen last van. Meer onder- en boven water zullen we op de 

Platax site plaatsen. 

 

Chris – Ger – Maarten – Jaap – Nico – Charlotte – Mendy – Pim – Bert – Victor – Dennis. 


