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DUIKSCHOOL 

Scuba Diving Team Oostende vzw 

 
presenteert 

Duikkamp - Zeeland 2017 in “Burgh- Haamstede – In de Boôgerd” 

 woensdag 24 mei 

 donderdag 25 mei 

 vrijdag 26 mei 

 zaterdag 27 mei 

 zondag 28 mei 
 
Deze brochure behoort toe aan: ………………………………………………………………… 
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Beste duikvrienden, 

Zoals beloofd nog een korte infobrochure als aanvulling op de al eerdere bezorgde informatie (duikplanning en 
accommodatie). 

In dit foldertje worden u de voornaamste gegevens bezorgd om samen een feilloos duikweekend door te brengen. 

1. Verblijfplaats: 

 

Recreatiebedrijf in de Boôgerd   
Vertonsweg 2 
NL-4328 GL Burgh-Haamstede (Schouwen-Duiveland) 
tel: +31 111-653672 
fax: +31 111-653659 
Website: www.indeboogerd.nl 
E-mail: info@indeboogerd.nl 
GPS-coördinaten: 51°42'21.2"N 3°43'42.5"E 

2. Overnachtingen: 

Zie het document ‘Accommodatie_en_Routebeschrijving_Burgh-Haamstede_2017.pdf’ 
Kom je eventueel al vanaf maandag of dinsdag? Vermeld dit dan op het inschrijvingsformulier in het clublokaal, het 
online inschrijvingsformulier of laat dit weten per e-mail op info@sdto.be  

De prijzen voor de overnachtingen (zonder catering) zijn: 

 5 of 6 overnachtingen = € 85,00 (5 + 1 gratis) 

 4 overnachtingen = € 75,00 

 3 overnachtingen = € 65,00 

 2 overnachtingen = € 50,00 

 1 overnachting = € 30,00 

 kinderen jonger dan 14 jaar betalen slechts € 9,00 per overnachting 

3. Flesvullingen 
Elk zorgt voor zijn/haar flesvullingen (om te vullen met zelfbediening, muntstukken van 0,50 euro en van 1,00 euro 
meebrengen). Voor de adressen: zie de afzonderlijke duikplanning. Hervul steeds je fles NA iedere duik en zorg dat je 
fles aan de wettelijke verplichtingen voldoet qua keuringen. 

4. Groepsmaaltijden: 
Dankzij vrijwilligers zullen ook dit jaar verschillende maaltijden worden voorzien.  Wie zich geroepen voelt om hier aan 
mee te werken kan contact opnemen met een bestuurslid (Danny Styns, Philippe Neuville, Luc Van Aken of Pascal 
Hanssen). 

Om alle discussies te vermijden: deelnemen aan de groepsmaaltijden kan enkel als je ingeschreven bent en de betaling 
werd vereffend op ons rekeningnummer IBAN: BE 34 9730 1542 8690 BIC: ARSP BE 22 

Dus, regel dit nog vóór 10 mei! 

De deelnemers die niet logeren in de groepsaccommodatie kunnen aan de maaltijden deelnemen, maar moeten 
hoogstwaarschijnlijk een eigen stoel meebrengen én zeker hun bestek! 

Catering van 24 mei tot 28 mei: 

 Woensdagavond: na de duik heerlijke warme tomatensoep met balletjes en enkele jenevers 

 donderdagmorgen:  Luczeontbijt (English Breakfast)! 

 donderdagmiddag:  middagmaal aan boord van de Zeemeeuw voor eigen rekening; 

 donderdagavond:  Spaghetti Bolognaise met Parmezaan 

 vrijdagmorgen:  ontbijt met fruitsap, melk, koffie, chocomelk en 2 verse broodjes - beleg voor eigen rekening; 

 vrijdagmiddag (aan de duikplaats): 3 broodjes met divers beleg; 

 vrijdagavond:  kipstoofpootje à la Brecht 

 zaterdagmorgen:  ontbijt met fruitsap, melk, koffie, chocomelk en 2 verse broodjes - beleg voor eigen rekening; 

 zaterdagmiddag:  croques, pizzatjes & wraps 

 zaterdagavond:  receptie en feestmaal; 

 zondagmorgen:  ontbijt met fruitsap, melk, koffie, chocomelk en 2 verse broodjes - beleg voor eigen rekening; 

http://www.indeboogerd.nl/
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Kan je niet alle dagen komen, dan vind je de afzonderlijke dagprijzen voor de maaltijden op de inschrijvingslijst in het 
clublokaal of hierna: 

 Woensdag 24 mei  = gratis (heerlijke warme tomatensoep met balletjes en enkele jenevers) 

 Donderdag 25 mei  = € 6,00 (luczeontbijt) 
 = € 7,00 (avondmaal) 

 Vrijdag 26 mei  = € 3,00 (ontbijt - beleg voor eigen rekening) 
 = € 5,00 (middagmaal) 
 = € 10,00 (avondmaal) 

 Zaterdag 27 mei  = € 3,00 (ontbijt - beleg voor eigen rekening) 
 = € 6,00 (middagmaal) 
 = € 20,00 (receptie en feestmaal) 

 Zondag 28 mei  = gratis (ontbijt - beleg voor eigen rekening) 
Kinderen jonger dan 14 jaar betalen 50% van de opgegeven prijzen 

Elk zorgt voor eigen drankjes. 

5. Inschrijven voor het duikkamp: 

Je kan je online inschrijven via de volgende link: 

https://tinyurl.com/SDTO-duikkamp-2017 
 

6. Overzicht planning van het duikkamp: 

 Algemeen: 
Het eerste aanwezige bestuurslid neemt de sleutel in ontvangst (borg en toeristenbelasting zijn betaald – 
toeristenbelasting nog in mindering te brengen volgens de werkelijk aanwezigen). Danny bezorgt de 
uitbaters, per e-mail, een deelnemerslijst. Luc ziet de inventaris na en controleert de tellers; 

 Woensdag 24 mei 2017: 

 Aankomst in Burgh-Haamstede rond 16u.  
 Nachtduik aan Den Osse Parking (zie duikplanning). Afspraak om 20u.00 ter plekke. Er wordt na 

de duik heerlijke warme tomatensoep met balletjes en enkele jenevers aangeboden (Michèle); 
 Het avondmaal is voor eigen rekening. 

 Donderdag 25 mei 2017: 

 English Breakfast om 07u.00! 
 Vertrek om 08u.30 voor naar Den Osse Haven voor inscheping op de Zeemeeuw (zie 

duikplanning): 

; 
 Middagmaal aan boord voor eigen rekening; 
 Avondmaal na de duik: Spaghetti Bolognaise met Parmezaan; 
 Gezellig samenzijn met versnaperingen. 

https://tinyurl.com/SDTO-duikkamp-2017
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 Vrijdag 26 mei 2017: 

 Ontbijt om 07u.00: ontbijt met fruitsap, melk, koffie, chocomelkn 2 verse broodjes - beleg voor 
eigen rekening; 

 Vertrek om 08u.00 (!!!) naar Tholen – duikplaats Bergse Diepsluis (zie duikplanning – 2 duiken ter 
plaatse) – STIPT VERTREKKEN! 

 ’s Middags: 3 broodjes met divers beleg; 
 ’s Avonds vóór het avondmaal: ‘Pirate Games’ in te vullen door Dirk Deroo & Co. 

(vergeet je niet uit te dossen in Piraten klederdracht); 
 Avondmaal in de groepsaccommodatie:  kipstoofpootje à la Brecht 

 Zaterdag 27 mei 2017: 

 Ontbijt om 07u.30: ontbijt met fruitsap, melk, koffie, chocomelkn 2 verse broodjes - beleg voor 
eigen rekening; 

 Vertrek om 08u.00 voor kantduik aan de Zeelandbrug (zie duikplanning – STIPT VERTREKKEN: 
om een plaatsje te kunnen bemachtigen aan deze populaire duikplaats!); 

 Middagmaal vanaf 12u.30 in de groepsaccommodatie:  croques, pizzatjes & wraps 
 DOOP van de kD1; 
 Avondmaal in de groepsaccommodatie: receptie met cava en diverse versnaperingen, feestmaal. 

Dresscode: ook hier dos je je uit in de Piraten klederdracht. 

 Zondag 28 mei 2017: 

 GRATIS om 08u.00: ontbijt met fruitsap, melk, koffie, chocomelkn 2 verse broodjes - beleg voor 
eigen rekening; 

 Duiken na de opkuis: vertrek om 10u.00 voor kantduik aan Den Osse Haven (zie duikplanning). 

 

Uitgebreide duikplanning: zie het document 
‘Duikplanning_duikkamp_Burgh-Haamstede_2017.pdf’ 

  

ZIERIKZEE mei 2017 

 

   datum hoogwater    laagwater 

        lokale tov  lokale  tov 

          tijd NAP    tijd  NAP 

   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   -----  --- 
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7. Niet te vergeten mee te brengen: 

 je duikboekje! 

 Vorderingsboekje als je kandidaat bent voor het behalen van een nieuw brevet (kD1, kD2, kD3) of een 
Specialty; 

 je goed humeur; 

 bestek voor op de duikplaats (bord, mes, vork, tas, glas, …) 

 toiletpapier niet nodig (daar zorgt SDTO voor): tijdens het weekend schijt iedereen gratis ;-) 

 slaapzak of dons en !!! onderlaken !!!, kussen en kussensloop; 

 kapstokken en touw om de pakken te laten drogen (het is plezant dat iedereen daar zelf voor zorgt, zodat er 
niet moet “geleend” worden van anderen); 

 wasspelden; 

 wij brengen een Senseo koffiezet mee (voor wie die wenst te gebruiken, breng dan bijhorende pads mee); 

 suikerklontjes (voor wie suiker wenst bij zijn koffie); 

 verdeeldoos om je duiklamp op te laden; 

 donderdag 25 mei 2017 is ook een feestdag in Nederland: de meeste winkels zullen gesloten zijn; 

 om de duikflessen te vullen: muntstukken van € 0,50 en van € 1,00; 

 bierglas , wijnglas en of ander eigen glas en een champagneglas (voor de receptie); 

 Danny: fietsbel en deurstoppers; 

 Michèle: vuilniszakken; 

 Danny en Luc: touw meebrengen; 

 Nico Caryn en Luc Van Aken: Wenoll + EHBO-koffer, 
de 2 campeerlichten voor de nachtduik (op te laden!!!), 
A1-papier + Senseo-koffiezet, 
waterslang met sproeier + connecter;  

 Dirk: animatiemateriaal, materiaal voor doop, …. 

8. Bij wie moet ik zijn voor extra informatie? 
Duikschoolhoofd: 
Danny Styns (I2*): +32 486 125879 

Andere instructeurs: 
Filip Craey (Instructor Trainer) +32 476 554859 (enkel op 25 mei 2017) 
Philippe Neuville (I2*) +32 475 755450 
Eddy Boret (I2*) +32 495 540944 
Dirk Deroo (I2*) 
Brecht Holvoet (I1*) +32 476 417991 

Duiker 4-ster: 
Luc Van Aken +32 486 214207 

Financiën: 
Pascal Hanssen +32 499 773324 

Herstelling materiaal: 
Luc Van Aken +32 486 214207 

EHBO: 
Filip Craey (Instructor Trainer) +32 476 554859 (enkel op 25 mei 2017) 
Philippe Neuville (I2* - I-HVD) +32 475 755450 
Eddy Boret (I2* - I-HVD) +32 495 540944 
Dirk Deroo (I2* - I-HVD)  
Alain Roose (D3) +32 476 619307 

9. Routebeschrijving 

Zie het document ‘Accommodatie_en_Routebeschrijving_Burgh-Haamstede_2017.pdf’ 


