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Dag beste duikvrienden en
vriendinnen.
De duik dag in augustus in de
Zeumerplas bij Voorthuizen en Busloo
bij Apeldoorn waren erg leuk en
gezellig en voor herhaling vatbaar,
mogelijk zelfs leuk voor een
weekendje.
Over ruim een maand gaat een knus
gezelschap van GDT naar

Bijschrift bij afbeelding.

Wadi Lahami in Egypte om te duiken in de rode zee. Een prachtige locatie in het
diepe zuiden, tegen de grens van Sudan. Hopelijk kan het reisgezelschap de thuis
blijvers (snik) verblijden met leuke duikverhalen
en mooie onder en boven water foto’s.
Duikdag ZONDAG 5

September.
Juan had een leuk idee om naar:

Het Blauwe Meer (Loon op
Zand) ... te gaan. Omdat de
zaterdag 4 september bezet is,
wijken we dit keer uit naar de
zondag en omdat het een
mooie locaties is, duiken we 2
keer in The blue lagoon. Het
heldere water komt door de bodemsamenstelling. In de bodem
zit veel calcium en glauconiet
dat het water helder maakt en de enigszins blauwe kleur geeft. Maar
dat is niet de enige verrassing van het Blauwe Meer. Er is een uitbundige plantengroei die tot grote diepte doorloopt. Vooral het
kranswier is sterk vertegenwoordigd.
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GAY DIVE TEAM GOES TO THE BLUE LAGOON.
De hoeveelheid zonneschijn is hierop van invloed.
In een jaar met veel zonuren lopen de zoetwaterplanten wat dieper door dan een jaar met wat
minder zonuren. Het kranswier zelf is weer een
oase voor ander onderwaterleven. Zo zwemmen
er scholen stekelbaars rond en als je goed zoekt,
vind je er armdikke palingen. Opvallend is ook de
grote hoeveelheid geel en beige gekleurde zoetwaterspons tussen het kranswier.
Voor de duikschool ligt een breed zandstrand, van
waar je rechtstreeks het water in loopt. Als je
vanuit de duikschool te water gaat, kun je naar
links of rechts duiken. Tot een meter of drie loopt
het geleidelijk af. Je zweeft over een groot tapijt van zoetwaterplanten.
Vanaf 3 meter vind je een kleine drop-off van een paar meter. Het beste
kun je deze drop-off volgen. Ook na de drop-off vind je veel kranswier.
Na een tijdje kom je loodrechte wanden tegen. Van een afstand lijken
dit net imposante rotswanden van meters hoog! Maar als je dichterbij
komt, zie je dat het in werkelijkheid wanden van klei en veen zijn. Voor
fotografen biedt dit leuke mogelijkheden, je kunt ook het Cessnavliegtuigje tegen komen.
Het Blauwe Meer is onderdeel van het
Experience Island ‘t Blauwe Meer. Dit
is een evenementenlocatie voor alles
op het gebied van outdoor beleving.
Het totale terrein is circa 50 hectare
groot en heeft naast het meer ook
stranden, bossen en open vlaktes. Er
zijn diverse activiteiten te doen, zoals
motorcross, een quadparcours, hindernisbanen en watersport. Het gebied ligt prachtig ‘verscholen’ in de
bossen. Na de eerste duik kunnen we
een lekkere lunch op het gezellige
terras nuttigen.

Met het uitzicht op het mooie blauwe water, krijg je
vanzelf weer zin in een tweede duik. De tweede
duik kun je bijvoorbeeld de andere richting op duiken. Onderweg kun je diverse objecten als een
sleepboot en een heuse jeep tegen komen. En ook
hier zijn de mooie veen- en kleiwanden aanwezig,
met kans op paling. Het Blauwe Meer behoord tot
een van de mooiste zoetwaterduikplaatsen in
Nederland.

Praktische informatie:
Zondag 5 september.
Prijs voor 2 duiken en 1 fles vulling is 7,50.
Aanmelding UITERLIJK 24 SEPTEMBER.
Via info@gaydiveteam.nl
Verzamelen bij Experience-Island ‘t Blauwe meer, Baan achter de Plakken 1, 5175
NP Loon op Zand.
1 vulling zit bij de prijs, extra vulling
5,00.
Faciliteiten: duikcentrum & recreatie,
geen pin.
Route: A27 richting Breda, afslag A59
richting Waalwijk.
Neem afslag 37– Waalwijk en voeg in op de
Midden-Brabant/N261 richting SprangCapelle/Tilburg.
Sla rechtaf om op de Heideweg te blijven.
Sla rechtsaf bij Baan achter de Plakken.
Www.experience-island.nl

