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oensdag 24 mei 2017  

1) Kantduik: 
 

 Vertrek om 10u.30 in Burgh-Haamstede 

 Plaats:   Scharendijke 

Haven Kloosternol 3 
4322 AK Scharendijke 

 
 Coördinaten: N 51°44'20'' - O 3°50'38'' 

 Organisatie: Michel Major, kD3 
(onder supervisie van Danny Styns, instructeur 2*) 

 Tijdstip: 11u.00 Wees tijdig ter plaatse. 

 Check de stek: 11u.15 

 Briefing: 11u.30 

 TW: 12u.00 

 Plaatsbepaling duikstek Nw. Kerkweg ten behoeve 
 van de hulpdiensten (112) 
"Duikplaats 16 "Haven Scharendijke". 

 Opmerking: Luc zorgt voor de zuurstof- en de EHBO-koffer! 

 Na de duik duikflessen vullen aan de vulmuur van De Kabbelaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze brochure behoort toe aan: ……………………………………………………………………… 

W 
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2) Kantduik: 

Om aan deze nachtduik te mogen deelnemen is in principe het Duiker 1-ster brevet vereist. 
Het is echter aanbevolen dat de kD1 aanwezig zijn. Zo leren ze hoe een nachtduik verloopt en kunnen ze waar nodig 
assistentie verlenen. Zie ook de opmerking op de deze pagina in het rood; 
BELANGRIJK: We parkeren ons met zijn allen in het midden van de parking of zover mogelijk verwijderd van de horecazaak 
(zodat we zonder boetes en ongestoord van de après-dive kunnen genieten!) 

 Duikduur is maximum 30 min met een maximum diepte van -15 m. 

 Plaats:   Den Osse Parking 

Adres: Nieuwe Kerkweg, Den Osse 
Deze duikplaats wordt ook wel Nieuwe Kerkweg genoemd. In de zomermaanden is dit een van de 
drukstbezochte duikplaatsen aan de Grevelingen. 

 Fauna en Flora: Liefhebber van naaktslakjes moeten 
hun ogen openhouden in het ondiepe gedeelte. Daar 
liggen heel wat blokken die mooie begroeid zijn met 
sponzen en wieren, daartussen worden zeer veel 
groene wierslakjes waargenomen. In de reefballs vind 
je heel wat krabben en kreeften, ook paling, 
botervisjes ... Vinden hier een nieuwe thuis. De 
begroeiing van deze reefballs verloopt echter redelijk 
traag. 

 Coördinaten: N 51°44'30''- O 3°53'29'' 

 Organisatie: Michel Major, kD3 
(onder supervisie van Danny Styns, instructeur 2*) 

 Tijdstip: 20u.00 ter plaatse 

 Chek de Stek: 20u.15 (wees op tijd) 

 Briefing: 20u.30 

 TW: 20u.50 

 Als deze planning wordt gehaald, dan kunnen de kD1 vooralsnog nog deze duik doen! De zon gaat onder 
om 21:36– schemering tot 22u.20.!!!  
Bron: http://www.astro.oma.be/GENERAL/INFO/nzon/zon_2017.html#05 

 Plaatsbepaling duikstek Nw. Kerkweg ten behoeve van de hulpdiensten (112) 
"Den Osse, hoek van de Langendijk en de Nieuwe Kerkeweg" 

 
 Opmerking: Michel Major zorgt voor de zuurstof- , de EHBO-koffer en de 2 nachtlampen (niet vergeten op te 

laden)! 

 Na de duik: warme soep en snaps (Michèle) 

 (nvdr. volgens ‘In de Boogerd’ ’s nachts terugkeren van de nachtduik zou niet direct een probleem zijn, maar het 
is wel van belang dat dit in stilte gebeurt voor de andere gasten!). 
Belangrijk naar iedereen toe: we doen aan carpooling! 

 Duikflessen vullen in: 

camping “De Grevelingen” 
Elkerzeeseweg 34, 4322 NB Scharendijke 

  

http://www.astro.oma.be/GENERAL/INFO/nzon/zon_2017.html#05
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onderdag 25 mei 2017  

2 bootduiken (met de Zeemeeuw): 
 

 Vertrek om 08u.30 in Burgh-Haamstede 

 Plaats inschepen:   Den Osse Haven: 
Plaatsbepaling "Jachthaven Den Osse"  

 
 Coördinaten: N 51°44'38'' - O 3°53'13'' 

 Pre-briefing: Brecht Holvoet, instructeur 1* 

 Organisatie: Gillian Hanssen, kD3  (onder supervisie van Danny Styns, instructeur 2*) 

 Belangrijke opmerking: 
De Instructeurs 2* gaat met zijn kandidaaat Duiker 1-ster, na het te water gaan, palmen aan de oppervlakte 
richting oever, tot dat de kandidaat vaste grond heeft (hij/zij kan rechtstaan). De duik wordt op de zelfde 
(omgekeerde) manier beëindigd. T.t.z. opstijgen in het ondiepe gedeelte en aan de oppervlakte terug 
palmen naar de boot. 

 Tijdstip: 09u.00 ter plaatse 

 Inschepen: 09u.10!!! Wees tijdig ter plaatse. 

 Afvaart: 09u.30 

 Opmerking: Gillian zorgt voor de zuurstofkoffer! 

 Duikflessen kunnen na de duik(en) aan boord gevuld worden. 

 Je kan na de duiktrip je fles vullen aan de vulcontainer waar de Zeemeeuw is aangemeerd. 
 

  

D 
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rijdag 26 mei 2017  

 
1) Kantduik: 

 Vertrek om 08u.00 in Burgh-Haamstede 

 Bestemming: Veerweg, Tholen (reken op ongeveer 1u15min rijden) 

 Plaats: Bergse Diepsluis (Oesterdam) 

 
 Coördinaten: N 51°31'0'' - O 4°10'21'' 

 Organisatie: Joachim Coenen, KD3 
 (onder supervisie van Eddy Boret, instructeur 2*) 

 Tijdstip: 09u.15 ter plaatse 

 Briefing: 09u.45!!! Wees tijdig ter plaatse. 

 Opmerking: Joachim zorgt voor de zuurstofkoffer! 

 TW: 10u15 

 Plaatsbepaling duikstek Oesterdam (ook Bergse Diepsluis genaamd) ten behoeve van de hulpdiensten 
(112) 
"Tholen, Oesterdam (N659), afslaan ter hoogte van kilometerpaal 11.2, parkeerplaats aan de Veerweg." 

 
 Duikflessen vullen niet ver van de duikplaats: 

o Recreatiebedrijf de Schakel 
is 24 uur per dag en zeven dagen 
per week beschikbaar voor het 
vullen van persluchtflessen. 
Veerweg 9, Tholen 
e-mail: 
info@recreatiebedrijfdeschakel.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

V 
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… OF … 

o Duikcentrum Sub Ocean Services 
Molenweg 29 
4698 AW Oud-Vossemeer 
Tholen, Zeeland 
+31 166 - 672623 
e-mail: info@subocean.nl  
Onze muntautomaat direct buiten de winkel 
staat 24 uur per dag 7 dagen per week voor u 
klaar. 
De prijs voor een vulling is € 0,50 per 400 
liter op 200 bar. 
In de winkel zelf kunt u terecht voor nitrox of 
vullen op 300 bar. Open van 09:00 tot 17:30. 

 2
de

 duik: Briefing: 14u.00 - TW: 14u30 

 Duikflessen vullen in: 

camping “De Grevelingen” 
Elkerzeeseweg 34, 4322 NB Scharendijke  
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aterdag 27 mei 2017  

Kantduik 
 

 Vertrek om 08u.00 in Burgh-Haamstede 

 Plaats: Zeelandbrug (Zierikzee) 

 
 Coördinaten: N 51°37'46'' - O 3°54'52'' 

 Organisatie: Christophe Houthoofd, KD3 
 (onder supervisie van Danny Styns, instructeur 2*) 

 Tijdstip: 08u.30 ter plaatse 

 Chek de Stek 09u.00 

 Briefing: 09u.30!!! Wees tijdig ter plaatse. 

 Opmerking: Christophe zorgt voor de zuurstofkoffer! 

 TW: 10u.00 - 10u.10 (LW 11u.05 – 25’ – 30’) 

 Middagmaal ter plekke met sandwiches en beleg (eigen bestek meenemen!) 

 Plaatsbepaling duikstek Zeelandbrug ten behoeve van de hulpdiensten (112) 
" Zierikzee, einde van de Straalweg/Galgelaantje”  

 
 Duikflessen vullen aan de Zeelandbrug! 

 
 
 
 
 
  

Z 
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ondag 28 mei 2017  

Kantduik: 
 

 Vertrek, na de opkuis, om 10u.00 in Burgh-Haamstede 

 Plaats:   Den Osse Haven: 

 
 Coördinaten: N 51°44'38'' - O 3°53'13'' 

 Organisatie: Christophe Houthoofd, KD3 
 (onder supervisie van Philippe Neuville, instructeur 2*) 

 Tijdstip: 10u.30 ter plaatse 

 Briefing: 11u.00!!! Wees tijdig ter plaatse. 

 TW: 11u.30 

 Plaatsbepaling duikstek Nw. Kerkweg ten behoeve van de hulpdiensten (112) 
"Den Osse haven"  

 
 Opmerking: Christophe zorgt voor de zuurstofkoffer! 

 Na de duik duikflessen vullen in: 
camping “De Grevelingen” 
Elkerzeeseweg 34, 4322 NB Scharendijke 
tel:  +31 111-671500 - fax: +31 111-671225  
camping@de-grevelingen.nl - http://www.de-grevelingen.nl/  
of aan de vulcontainer van de Theo! 

Z 
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Allerlei 
Ziekenhuizen  

 Goes 
Tel: 0113-234000  

 Bergen op Zoom 
0164-278000  

 Dirksland 
Tel: 0187-607300 

Decotanks 

 Decotank Den Helder 
DMC 
+31 223-653076 
Buiten kantooruren: +31 223-658220  

 AMC Amsterdam 
Tijdens kantooruren 
+31 20 5664500 
Buiten kantooruren: +31 20-5669111 

 Hyperbaar Centrum U.Z. Antwerpen  
Adres: Wilrijkstraat 10, B-2650 Edegem  
Telefoon: +32 3 821 30 55 (24h permanentie) 
Website: http://www.uza.be   

 Hyperbaar centrum Militair Hospitaal Neder-over-Heembeek  
Adres: Bruynstraat 200, B-1120 Brussel  
Telefoon: 0800 12382 (gratis, enkel bereikbaar in België)  
Telefoon: +32 2 262 22 82 
 

Hulpdiensteninfo bij (duik)ongeval:  
 Algemeen noodnummer: 112  

 Politie Zeeland: +31 900-8844 

 DAN Nederland: 0223-658220 

 DAN België (=Hyperbaar centrum Militair Hospitaal Neder-over-Heembeek): 

 Vanuit België: 0800-12382 (gratis nummer) 

 Vanuit Zeeland: +32 2 262 22 82 (normaal nummer) 

 DAN International Emergencies: +39 06 4211 5685 

 DAN Travel Assist: +39 03 96057858 

 Antigifcentrum België: 070-245245 

 

http://www.ndc.nl/dmc.html
http://www.uza.be/
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DAN-members 

 
EMERGENCIES 
+39 06 4211 5685 

De SDTO-leden die aangesloten zijn bij DAN: 

NAAM VOORNAAM DAN Membership nr. 

BORET EDDY 454086.13062017.0 - SPTSLV 

CALCOEN IVAN 171752.16042018.0 - SPTSLV 

CARYN NICO 441568.24072017.0 - SPTBRZ 

COUDENYS KEVIN 305115.30032018.0 - SPTBRZ 

CRAEY FILIP 433971.10052017.0 - SPTSLV 

DE WILDE TONY 250533.28022017.0 - SPTBRZ 

HUBERT LUC 358179.08032017.0 - SPTSLV 

MERTENS GUIDO 521634.05052018.0 - SPTSFM 

MONBAILLIU JEAN-PIERRE 211383.04012016.0 - SPTBRZ 

NEUVILLE PHILIPPE 195057.19052015.0 - SPTSLV 

ORIS ELENA 619987.14032017.0 - SPTBRZ 

PEERE JÜRGEN 377049.27092017.0 - PROSLV 

PLOVIE IWAN 161942.28122016.0 - SPTSLV 

STYNS DANNY 189897.22022018.0 - SPTSFM 

VAN MEIRHAEGHE FRANCIS 310778.07052018.0 - SPTSLV 

VERKEMPINCK EWOUT 335110.17012018.0 - SPTSLV 

VERSTRAETE MICHÈLE 189897.22022018.0 - SPTSFM 

 

Aanwezige instructeurs: 

NAAM VOORNAAM GSM E-MAIL BREVET 

STYNS DANNY +32 486 125879 duukertje@sdto.be I2 – Instructor (duikschoolhoofd) 

NEUVILLE PHILIPPE +32 475 755450 philippe_neuville@yahoo.com I2 - Instructor 

BORET EDDY +32 495 540944 eddy.boret@sdto.be I2 - Instructor 

DEROO DIRK +32 485 417503 dirk.deroo@sdto.be I2 - Instructor 

HOLVOET BRECHT +32 476 417991 brecht.holvoet@telenet.be I1 - Assistant Instructor 

HUBERT LUC +32 476 769975 luc.hubert@sdto.be I1 - Assistant Instructor 

 

Aanwezige bestuursleden (bij wie je met niet-duiken-gerelateerde vragen terecht kunt): 

NAAM VOORNAAM GSM E-MAIL Opmerking 

NEUVILLE NEUVILLE +32 475 755450 philippe_neuville@yahoo.com  Aanwezig: do, vri, zat, zon 

STYNS DANNY +32 486 125879 duukertje@sdto.be  Aanwezig: maa, din, woe, do, vri, zat, zon 

VAN AKEN LUC +32 486 214207 luc.van.aken@sdto.be  Aanwezig: maa, din, woe, do, vri, zat, zon 

HANSSEN PASCAL +32 499 773324 zorgzamesepia@gmail.com  Aanwezig: woe, do, vri, zat, zon 

 
Getijdentabel 

ZIERIKZEE mei 2017 

datum hoogwater    laagwater 

        lokale tov  lokale  tov 

          tijd NAP    tijd  NAP 

         ----- ---  *18:35 -119  

   22 ma* 0:50 118  * 7:00 -146  

        *13:35 150  *19:35 -124  

   23 di* 1:45 130  * 8:00 -151  

        *14:30 160  *20:30 -130  

   24 wo* 2:45 141  * 8:45 -153  

        *15:20 164< *21:10 -134  

NM 25 do* 3:35 150  * 9:35 -153  

        *16:05 164  *21:55 -137  

   26 vr* 4:30 157  *10:20 -151  

        *17:05 162  *22:45 -141  

   27 za* 5:25 162  *11:05 -146  

        *17:55 159  *23:35 -144  

   28 zo* 6:15 167  *11:55 -141  

        *18:40 155   -----  --- 

Verklaringen: 

* = Tijden worden uitgedrukt in Zomertijd 

NM = Nieuwe Maan 

NAP 
= Nieuw Amsterdams Peil: Maat waarmee iedere waterstand wordt 
vergeleken. 

mailto:duukertje@sdto.be
mailto:philippe_neuville@yahoo.com
mailto:dirk.deroo@sdto.be
mailto:dirk.deroo@sdto.be
file:///C:/USERS/TNJ5801/Documents/luc.hubert@sdto.be
mailto:philippe_neuville@yahoo.com
mailto:duukertje@sdto.be
mailto:luc.van.aken@sdto.be
mailto:zorgzamesepia@gmail.com
http://www.daneurope.org/
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Algemene briefing 
Elk jaar opnieuw probeert het Bestuur om jullie allemaal een schitterend en leerzaam duikweekend aan te bieden. 
Echter, omdat we hier met een grote groep en met verschillende mensen samen onder één dak zullen vertoeven, 
zijn er enkele noodzakelijke afspraken nodig die we in acht moeten nemen. Ook vragen we een vrijwillige 
medewerking voor het uitvoeren van enkele taken. 
 

Eerst en vooral enkele afspraken in en rond de groepsaccommodatie. 

 In het gebouw wordt er niet gerookt; 

 23u nachtrust, muziek uit; 

 In kamers volledige stilte; 

 Voor de plakkers onder ons: laat de gemeenschappelijke ruimte proper achter, vóór het slapen gaan; 

 Opletten met het slaan van de deuren (er werd gezorgd voor DEURSTOPPERS); 

 Iedereen haalt enkel eigen drankjes uit de koelkasten; 

 Ingeplugde stekkerdozen ongemoeid laten (opladen van lampen); 

 Iedereen moet minstens eenmaal op de karweilijst staan. 

 Gebruik van en handel in soft- of harddrugs tijdens het duikkamp wordt niet getolereerd. Bij overtreding 
wordt de betrokkene de verdere deelname aan het duikkamp ontzegd. 

Duikgebeuren 

 Alle voorziene duikplaatsen vind je terug in deze brochure en last minute informatie vind je op het 
infobord in de groepsaccommodatie; 

 Op het infobord vind je de tijdstippen van vertrek van op de parking; 

 Er wordt vertrokken op het afgesproken uur, er zal niet gewacht worden, het tij wacht spijtig genoeg ook 
niet.  Dus WEES TIJDIG KLAAR IN DE AUTO; 

 Voorzie de GPS-coördinaten van de duikplaatsen in je GPS-toestel en/of smartphone. 

 Ben je ingeschreven voor een duik, maar je zou toch willen afhaken: waarschuw dan tijdig een instructeur 
of een kandidaat Duiker 3-ster. 

 Een buddypaar moet in het bezit zijn van minstens één decoboei. 

We zijn één groep (samen uit, samen thuis). Duiken los van de groep is niet toegelaten. Voor diegene die de 
geplande duik missen, wordt er niet gedoken. Ook niet op andere plaatsen. Andere mensen steken ook veel werk 
in deze organisaties. Dus, wees respectvol voor hun voorbereidend werk. Vergeet niet dat jouw beurt misschien 
ook komt voor een dergelijke organisatie. 

 Alle dieptekwalificaties worden gerespecteerd! 

 Er worden geen decoduiken uitgevoerd zonder mijn toestemming. Decoduiken moeten ook steeds 
gepland worden. Is alleen mogelijk in kader van opleiding. Wel STEEDS de veiligheidstops uitvoeren; 

 Wie wenst proeven af te leggen, waarschuwt tijdig de duikorganisator (DO) van dienst. Dit gegeven is 
belangrijk voor de indeling van de buddyparen; 

 Mensen die duiken met Nitrox moeten dit ook melden aan de DO van dienst. Hou je CNS-klok in de gaten 
of pas de Gouden Regel toe: 30 (MDD) - 120 (DD) - 120 (OI) - 180 (TOTAAL); 

 Er is één O2-set (Wenoll) aanwezig. De DO van dienst vermeldt bij wie ze beschikbaar is; 

 DAN-verzekering vermelden in de briefings! 

We zullen steeds werken met een veiligheidsploeg (volledig opgetuigd). D.w.z. dat er een ploeg moet klaar staan 
om bijstand te kunnen geven om iemand uit het water te halen. Dus voor de duikorganisator, hou hiermee 
rekening in de briefing. 

 
CU op het duikkamp, 
 
Danny Styns, 
duikschoolhoofd SDTO vzw 
`·.¸¸.·´¯`·.¸.·´¯`·...¸><(((º> 
·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸.·´¯`·...¸><(((º> 


