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SCHARENDIJKE
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Een stek voor
iedereen!

Voorzieningenniveau: ✸✸✸✸ Flora en Fauna: ✸✸✸ Dichtstbijzijnde vulstation: De Kabbelaar, www.de-kabbelaar.nl.

SCHARENDIJKE

Het Kabbelaarsrif. Er is al veel over
geschreven en gesproken na het
afzinken van de wrakken. Wij nemen
je mee op een leuke eenvoudige route,
geschikt voor een dagje ontspannen
duiken.

E

erst een korte terugblik. Juli 2011: Le Serpent, het fascinerende
betonnen wrak van 60 meter wordt afgezonken, ondiep, zodat
het toegankelijk is voor iedere duiker. Kippenvel op het moment
dat het schip ten onder gaat. Met denderend kabaal verdwijnt zij naar
de bodem, om vervolgens 100 meter verder te glijden en tot rust te
komen op een diepte van 29 meter. Zeeland heeft er een uitdagend
duikobject bij. Heb je voldoende duikervaring en een beetje geluk
met het zicht, dan maak je hier een indrukwekkende duik.
De Rat (op 12 meter) en De Zeehond (op 10 meter) volgen en komen
naast Le Serpent te liggen. Hoewel een stuk kleiner, zijn ze wél goed
afgezonken, en ze wachten op een bezoekje . . .
Al vele malen doken wij achter de Kabbelaar. Deze stek is geschikt
voor duikopleidingen, voor plezierduiken, fotograferen en
nachtduiken maar ook voor technisch of de wat zwaardere duiken

kan je hier prima terecht. De voorzieningen zijn goed. Een trap
met steiger, en alle duikobjecten zijn voorzien van gele boeien met
symbool. Een duidelijk bord bovenaan de trap geeft een beschrijving
van de duikplaats. Helemaal luxe is uiteraard een verblijf in het
naastgelegen duikhotel. Je kleedt je om in het duikhok, wandelt de
dijk over en kiest welke objecten je gaat bekijken.

DOEN TIP!

TWEE SEPIA’S

Wij kiezen voor een leuke, makkelijk te volgen route waar wij veel
kunnen zien. Met commandosprong gaan we vanaf de steiger te
water, om af te dalen naar 9 meter. We slaan linksaf en duiken zo
richting het platform. Het platform wordt met een boei gemarkeerd
waarop een vierkant staat geschilderd. Het is begin mei en het water
is nog wat fris. We treffen het met het zicht, dat kan hier nogal
wisselen, maar vandaag is het goed. Voor fotografen is het platform
een super object. Het is leuk begroeid en je treft hier botervisjes,
zeesterren, slibanemonen, krabben en mosselen. Terwijl Casper
voor de rand van het platform hangt, begint hij ineens te gebaren. Ik
zwem snel dichterbij en geloof mijn ogen niet. Onder het platform
zwemmen twee sepia’s. Het pasgetrouwde stel verplaatst zich boven
het platform en kijkt ons wat verlegen aan. Ik ben zo verbaasd, dit
is wel het laatste dat ik hier verwacht aan te treffen. Wat een geluk!
Waarschijnlijk worden dit de eerste Grevelingen sepia’s die zijn
gefotografeerd. Deze duik kan niet meer stuk natuurlijk.
Wij vervolgen onze weg op dezelfde diepte om zo bij de ballen aan te
komen. Deze worden boven water aangegeven middels een gele boei
met een ‘K’. Het kunstmatig rif blijft voor mij favoriet. Neem eens

DELTAPARK NEELTJE JANS
Op circa 20 km afstand van
Scharendijke vind je het
Deltapark Neeltje Jans.
Een dag genieten van
zeedieren en spetterende
attracties, en de Deltawerken
beleven. Geopend dagelijks
van 10.00 tot 17.30 uur in
de zomerperiode.
Voor de winterperiode en
alle info, check de site:
www.neeltjejans.nl

ZEELAND KREEG ER
EEN UITDAGEND
DUIKOBJECT BIJ
een dagje extra vrij en kom
doordeweeks naar Zeeland om
dan op de ballen te duiken.
De kans op goed zicht is dan
veel groter, zodat je heerlijk kunt
‘grazen’ langs de betonnen ballen
die werkelijk wemelen van het
leven. Garnaaltjes, anemonen,
Noordzee krabben, kreeften.
Er leeft van alles. Na de ballen
door naar De Zeehond. Al van
een flinke afstand horen wij de
ketting van de boei op het ritme
van de golven ratelen tegen het
dakje van het wrak. Het wrak
is niet groot, maar het is leuk
om te bekijken. Na ons rondje
zwemmen wij terug naar de
steiger. Wat een leuke duik was
dit! Wil je ontspannen duiken en
veel onderwaterleven zien dan is
deze route echt een aanrader.

DUIKLOCATIE: SCHARENDIJKE (16*)

Je kunt hier meerdere diverse
duiken op één dag maken.
Kabbelaarsrif, vanaf de Starttoren,
of Le Serpent.
VOORZIENINGEN: Parkeerplaats
(betaald), restaurant en duikhotel.
GETIJDE: Geen.
MAXIMUM DIEPTE: 30 meter.
WAT IS ER TE ZIEN: 3 wrakken,
kunstmatig rif, garnalen, kreeften,
zeenaalden, noordzeekrabben,
botervisjes, zakpijpen, oesters en
steenbolken.
ADRES: Haven Kloosternol 3,
Scharendijke.

KORTINGSACTIES!
Leuke acties bij de
Om de Hoek verhalen.
Duikcentrum Scharendijke biedt
10% korting op alle aankopen.
Dive-Inn de Kabbelaar biedt 10%
korting op een overnachting.
Mr. Seal, gevestigd aan het
Baken 28B, biedt in september
en oktober 10% korting op
heavy duty nek-, en polsseals.
Deze acties gelden op vertoon
van dit artikel.
www.de-kabbelaar.nl
http://mrseal.nl

*Verwijst naar Duikgids Zeeland, zie www.duiken.nl/site/winkel
10 Duiken augustus 2012

Duiken augustus 2012 11

