2011.
Ee

Nieuwsbrief GayDiveTeam.
Zaterdag 1 oktober.
Beste GDTers.
Hierbij weer een nieuwsbrief voor de GDT dag voor 1
oktober as. Op het programma stond het Zilvermeer.
Dit is echter in België en erg ver voor 1 dagje.
Mogelijk iets voor een weekend voor het volgende jaar.
Inmiddels staan er een 2 tal duikvakanties op het
programma.

Een aantal GDTers gaan naar Dahab in Egypte, een aantal
dames sluiten zich aan bij een reisgezelschap richting de
Maldiven. Maak mooie foto’s en leuk om de vakantie
foto’s verhalen op de jaarlijkse deelnemers vergadering in
december aan elkaar te laten zien/ horen.

www.gaydiveteam.nl

Roger en Erik hebben een fantastische duikvakantie
gehad in Marsa Alem (zie www.gaydiveteam.nl).
Een reizend volkje die GDTers.,

Info@gaydiveteam.nl
01-10-2011.

Via de website hebben zich mogelijk een drietal nieuwe deelnemers zich gemeld of denken
erover na zich aan te sluiten. Hartelijk welkom en duik met ons mee ; )
GDT dag 1 oktober: 2 zoetwater herfst duikjes.
Waar: - Empelse plas, Rosmalen en een 2e duik in het
Engelenmeer, Den Bosch.
Hoe:
- neem een gevulde duik fles mee en je
duikspullen.
Tijdstip: - om half 11 verzamelen op de duikstek 1e
Pakeerplaats,Empelse plas. Info zie hieronder.
Versnaperingen: - tussen de 2 duikjes kunnen we iets
gaan drinken en- of eten in Rosmalen.
Geef even aan via info@gaydiveteam.nl of je wel- niet mee gaat.
Als er logistieke, materiële belemmeringen zijn, geef dit ook even aan, mogelijk kunnen we
kijken naar een oplossing.
Groet Erik.

Empelse plas.
Empelse plas, Burgemeester Burgerslaan, Rosmalen - Noord Brabant

Heel mooi duikwater met redelijk goed zicht, vooral in de ondiepere gedeelten. Veel
verschillende soorten vis, veel onderwaterplanten en riet langs de kant. Men kan rechts te
water gaan of aan het einde van het zandpad (eerste route optie). Vooral onder de kant (tot een
diepte van ca. 8 meter) is hier veel te zien. Op 3-4 meter kom je het meeste tegen. Zoek tussen
de begroeiing naar vis. In deze plas zit baars, snoek, snoekbaars, paling, modderkruipers en
voorn. In het riet zit vaak snoek. De Empelse Plas is een grote, oude zandafgraving geheel
omzoomd door bomen en riet. Hij ligt net buiten de bebouwde kom van Rosmalen. De gehele
plas wordt gebruikt door zwemmers, surfers, duikers en vissers. Bij de duikstek kan er
makkelijk geparkeerd worden want er zijn twee grote parkeerplaatsen. Dit zijn naast
vuilnisbakken, tevens de enige voorzieningen die er zijn. Vanaf het eerste parkeerterrein loop
je via een wandelpad naar een invaliden-vissteiger, links naast de steiger is het een ideale

plaats om te water te gaan. Hierna kan men dieper lopen via de tegels die recht voor de steiger
liggen. Vanaf de vissteiger kun je via een ander wandelpad langs het water lopen tot aan het
haventje met de roeiboten. Als je om het haventje heen loopt, kom je bij enkele stelcon platen
die half in het water liggen. De platen worden gebruikt om boten in het water te laten. Dit is
ook een goede plaats om te water te gaan, omdat de platen geleidelijk aflopen en je op het
eind makkelijk kan gaan zitten om je vinnen aan te doen. Pas wel op want de platen kunnen
glad zijn. Bij deze platen ligt het tweede parkeerterrein met aan de overkant een
afwateringskanaal.

De plas onder water: De plas heeft een bodem van harde bruine leem, met daarop
een laag van ongeveer 15 cm sediment. De bodem loopt snel af. Op 2 meter uit de kant is het
al snel 1,5 tot 2 meter diep. Hier loopt een rand van ongeveer 1 meter hoog. Vanuit deze rand
is het ideaal om tussen het riet naar vis te zoeken. Op 5 tot 7 meter uit de kant is het water 5
meter diep. Dit loopt snel verder af tot 10 meter en dieper.
Het diepste punt wat wij in deze plas bereikt hebben was 17 meter. Het grootste deel van de
begroeiing is naast het riet, waterpest. Ook kwamen we er fonteinkruid en hoornblad tegen.
Verder hebben we er de volgende vissen gezien: baars, snoek, snoekbaars, paling,
modderkruipers en voorn. Een markant punt kom je als je vanaf de vissteiger rechts af gaat,
na ongeveer 14 meter tegen. Hier liggen op een diepte van 5 meter een hele hoop bomen en
struiken die soms zelfs vast in de grond zitten. Deze zijn om onduidelijke redenen hier in het
water gegooid. De plek met bomen is ongeveer 20 meter lang en de takken reiken tot aan het
wateroppervlak. Als je hierna doorzwemt kon je na ongeveer 10 meter bij een ondiepte in de
plas. Als je hier je kompas niet goed in de gaten houdt, is het erg makkelijk om
gedesoriënteerd te raken. Gevoelsmatig heb je het idee dat je aan het teruggaan bent. Als je
deze ondiepte hebt omzeild, kom je na ongeveer 100 meter op een diepte van 3 meter, 2 meter
uit de kant, een ijzeren staaf tegen die vast zit in de bodem en net onder het wateroppervlak
schuil gaat. Dit is recht tegenover een grote wilg. Na ongeveer 70 meter kom je weer een
ondiepte tegen waar je weer extra je kompas in de gaten moet houden. 10 meter verder ligt het
haventje met roeiboten. De haven meet ongeveer 20x30 meter en de diepte is 3 meter. Ook
geven de boten boven je hoofd een spookachtig effect. Na het haventje kom je bij de stelcon
platen. Perfect om om te keren of uit het water te gaan. Als je nu nog zin hebt, kun je op 2
meter diepte langs het riet gaan zwemmen en kijken wat je daar nog voor leven vindt.

Route: Neem op de snelweg Amsterdam - Maastricht bij Den Bosch de afslag Rosmalen.
Boven aan de afrit rechtsaf. Bij de rotonde 3/4 rond (linksaf dus). Aan uw linkerzijde ziet u
het duikwater al liggen.

Aan de kop van het meertje ligt een parkeerplaats waar men kan parkeren en omkleden. U
staat dan op een landtong die een stukje het meer insteekt. Een tweede optie is om na de
afslag van de snelweg de route richting de McDonalds / Postiljon hotel te volgen... Aan de
achterzijde van het hotel is een steigertje vanwaar u ook het water in kan. (hier is het wel
drukker dan aan de overzijde...)

Engelenmeer
Engelenmeer, De Haverlij, Den Bosch - Noord Brabant

Omschrijving: Een redelijk grote plas me veel vis, onderwaterplanten en
leemformaties.

Route: Neem vanaf de snelweg Amsterdam - Maastricht (A59) de afslag Waalwijk. Volg
deze weg tot de afslag Engelen, bovenaan de afrit rechtsaf. U rijdt het eerste stuk langs het
industrieterrein. Op een gegeven moment komt u aan de rechterzijde de kraanvogelweg tegen.
U rijdt nu nog zo'n 250 meter rechtdoor, tot aan het zandpad aan de linkerzijde. (Hier staat
een bordje "Verboden afval te storten. Waar wel!". Dit is in de buurt van de twee rood/witte
hekjes op het fietspad. U rijdt hier linksaf het zandpad op tot aan het water.

Duikplaats: De kant vindt men de meeste vis: snoek, baars, karper, paling en voorn
komen veel voor. De bodem loopt, na 10 meter, vrij steil af tot een diepte van ca. 20 meter
diepte Veel leemformaties en steile wanden, als gevolg van afgravingen. Midden in de plas
ligt een zandplateau waar het ca. 1 meter diep is.

