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Duikdag Sepia 1 mei, lustrumfeest en duik vakantie 2010

Het jaar is goed begonnen met het IJsduiken, de
duikbeurs, de Ourthe afdaling in België en de
afgelopen GDT dag van april. Inspirerend, knus
en gezellig.

2010

Het GDT team is weer versterkt met een aantal
nieuwe leden. Welkom bij de club. Voor diegene
die belangstelling hebben getoond maar nog
niet mee geweest zijn, meld je aan voor de
activiteiten en doe mee.

Het 10 jarig Lustrum Feest, 2 tot en met 4 Juli.
Iets kunnen we al verklappen. Het wordt een
weekendje in zeeland. Op de zaterdag middag
een gezellige barbecue met deelnemers en oud
deelnemers van GDT. Natuurlijk kunnen er ook
belangstellende aanverwanten mee. Kun je
alleen op de barbecue, of kom je, jullie eerder of
langer, geef even aan i.v.m. het reserveren van
de tent plaatsen.
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Vervolg lustrum.
Het exacte programma volgt nog en er zal mogelijk een bijdragen gevraagd
worden voor de kosten. Of misschien kunnen we kreeften, zeedalias en
garnaaltjes gaan vangen. En natuurlijk is er gelegenheid om zeeland boven en
onder water te verkennen.
Meld je aan voor dit gezellige lustruim feest via info@gaydiveteam.nl
Duikvakantie 2010.
In oktober as. staat de duikvakantie op het programma. De ideeën zijn om
naar het subtropische water van de rode zee te gaan in Egypte. Een kleine 5
uurtjes vliegen vanaf A.dam. Over de plaats wordt nog nagedacht. Belangrijk
is dat die gene die mee willen zich aan te melden i.v.m. het verder
concretiseren en het uiteindelijk boeken van deze vakantie.

Meld je aan via w.geurtsen@planet.nl
of via info@gaydiveteam.nl
``1 Mei, de dag ven de Arb.``, GDT dag.
Zeeland, lente, dus zeekatten of Sepia officinalis.

De zeekat of Sepia officinalis trekt elk jaar in de
maanden mei tot augustus de Oosterschelde in om hier te paren en zijn
zwarte , druif vormige eieren af te zetten. Ze zijn soms meer dan een halve
meter groot en niet schuw. Als een duiker hen benadert, laten ze een snel
wisselend kleurenpatroon zien en steken ze soms nieuwsgierig hun
vangarmen uit om te zien wat voor vreemde inktvis jij nou bent.

De mannetjes van de zeekat, met hun mooie gestreepte rugpatroon, komen als
eerste uit de Golf van Biskaje en Het Kanaal terug naar de Oosterschelde om
te paren. De vrouwtjes voegen zich enkele weken later bij de mannetjes, door
terug te komen naar de plaats waar ze zijn geboren. En dan begint het
interessante spel der geliefden. Naar de GAY versie wordt nog onderzoek
gedaan, dit zou nog spectaculairder zijn. Er zijn slechts bepaalde plaatsen die
voldoen aan de eisen die de inktvissen stellen op hun zwarte, druif vormige
eieren af te zetten. Een van de duikstekken waar je de Sepias kunt treffen is
duikstek levensstrijd. Gezien de werkzaamheden aan de dijken is dit op dit
moment 1 van de weinig mogelijkheden op het moment op de Sepia te spotten
Het programma.
Verzamelen om 10.15 uur op de parkeerplaats op de levensstrijdweg.
Zorg dat je fles gevuld is. Het is laagwater kentering.
12.10 uur kentering -20 min. herleidingstabel t.o.v. Zierikzee Is 11.50 uur
kentering. Duiktijd tussen 11.20 uur en 12.20 uur.
Vervolgens kunne we de flessen opnieuw vullen en ergens iets gaan
eten/drinken en in de middag een duikje in de Grevelingen.
Meld je aan via info@gaydiveteam.nl
Zijn er vragen, logistieke en materiële belemmeringen of carpoolwensen,
mail naar info@gaydiveteam.nl
Verdere informatie zie info hieronder.
Vriendelijke duikgroet Erik.

Levensstrijd
Dieptekaartje
Heb je eens geen behoefte aan een diepe
spectaculaire duik, ga dan eens naar
Levensstrijd. Je zal eerst een flink stuk moeten
lopen, maar zelfs dan kun je niet dieper duiken
dan max. 10 meter. Vanaf de havenmonding van
Zierikzee, loopt hier een smalle geul tussen het
vasteland en het Nunnenplaatje naar het
Noorden. Het diepste is het nog richting
havenmonding. Waarom al die moeite? Het is
hier meestal minder druk dan bij de populaire
duikplaatsen, zoals de Zeelandbrug en
Zoetersbout en aangezien het wat in de luwte
ligt van de stroming, is het een
uitstekende plek voor
beginnende Oosterschelde
duikers.

Flora & Fauna
Vanaf de kant loopt de zanderige bodem langzaam af. Soms wordt deze zandvlakte
onderbroken door uitbundig begroeide stenen. In het verleden zijn hier veel waarnemingen
gedaan van Dodemansduimen en Zeedahlia's. Helaas zijn deze de laatste jaren bijna niet meer
gezien. Wel, en dan natuurlijk vooral in het voorjaar, is de kans groot dat je een Sepia, of zelfs
een Pijlinkvis tegenkomt. Dat komt omdat duikers hekjes onderwater hebben geplaatst, in de
hoop dat Sepia’s of Pijlinktvissen hier hun eitjes aan zullen bevestigen. Mocht je zo'n hekje
tegenkomen, laat het dan gewoon staan.

De duikplaats Levensstrijd ligt
in het midden van het eiland
Schouwen-Duivenland,
dichtbij Zierikzee.
Als je vanuit het Noorden
komt via de Brouwersdam: Via
de N57 en de N59 naar
Zierikzee. Bij Zierikzee
aangekomen neem je de
eerste afslag het dorp in, dit is
de Laan v. Sint Hilaire.
Vanuit het Zuiden en Oosten:
Via de N59 naar Zierizee. Bij
Zierikzee richting BurghHaamsteede, Nog voordat je Zierikzee hebt verlaten en nadat je aan de rechterzijde het Texaco
tankstation bent voorbij gereden, neem je de laatste afslag Zierikzee in. Dat is de Laan v. Sint
Hilaire.
de Laan v. Sint Hilaire blijf je volgen, na de kruising met de Scheldestraat/Weststraat. ga je de
eerste weg rechts (dat is de Miereweg) en gelijk neem je de eerste weg links, het Eerste
Weegje. Deze weg loopt op een gegeven moment langs de jachthaven, de weg heet hier dan
ook de Havenweg. De eerste weg aan de rechterzijde (links is water) is de Weldamseweg, deze
ga je in. Bij de dijk aangekomen zie je een grote parkeerplaats, de weg heet hier inmiddels
Levensstrijdweg. Hier parkeren en de wandeling naar de duikplaats kan beginnen. het beste
kan je eerst een stuk over de dijk richting havenmonding lopen.
Coordinaten (MOO-141): x=51,3 y=406,2
Parkeer mogelijkheden: Goed
Afstand tot duikplaats: 500 tot 1500 m.
Diepte: -10
Stroming: Zwak tot matig
Laag water duik.
Obstakels: Geen
Geschikt voor beginners: Ja
Geschikt voor groepen: Ja
Noodnummers in het geval van calamiteiten:




Algemeen noodnummer: 112
Politie Zeeland: +31 900-8844
DAN Nederland: +31 223-6

