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Zaterdag 14 augustus
Dag beste mensen.
Het lustrum weekend was een gezellige en geslaagd weekend.
Zie foto’s op onze www.gaydiveteam.nl

2010

In het weekend van 30 juli zijn een drietal GDT kanjers gaan
wrakduiken op het grote 156 meter wrak, ”de Madrid”, gelegen
ten westen van Texel. Een bijzondere ervaring was dat.
Een aantal boven water foto´s zie www.gaydiveteam.nl

Inmiddels komt het weekje rode zee duiken dichterbij.
Door de vele activiteiten van het bezige GDT team is er
gekozen niet naar Duitsland te gaan, maar er 14 augustus een
discovery duikdag van te maken. Nieuwe duikstekken waar wij
nog niet eerder in GDT verband gedoken hebben.
Kees de W. heeft deze dag georganiseerd en is hiervoor op
onderzoek gegaan, hoofdzakelijk bij de Zeumerplas bij
Voorthuizen.
Duiken GDT 14 augustus 2010.
Zeumerplas bij Voorthuizen en Busloo bij Apeldoorn.
De Zeumerplas is een zandafgraving, waar soms zand
gewonnen wordt. Het resulteert in een plas waarbij het net lijkt
alsof je op de maan kijkt. Je ziet er veel gaten die op kraters
lijken. Het enige nadeel is dat wanneer je zo'n krater ingaat het
daar echt wel koud kan zijn (soms wel 5 graden C.).
De maximale diepte ligt op ongeveer 15 meter. Er is veel vis te
zien, allerlei soorten van kreeft tot snoek en omdat de
recreanten ook wel eens iets verliezen kun je soms
waardevolle gebruiksvoorwerpen omhoog halen.
De kosten bedragen 4 euro per auto om daar te parkeren.
Dit is een verplichting van de Recreatie Zeumerplas.
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Er zit in de grond erg veel turf wat waarschijnlijk bloot is komen te liggen door de werkzaamheden.
Het zicht is meestal erg goed. Kees heeft er gekeken en heeft met de eigenaren van de camping
Panorama gesproken en toestemming van hun gekregen om op hun terrein onze auto's te parkeren.
De toegang tot het water is dan ongeveer 5 meter verwijderd en gemakkelijk toegankelijk.
Wij kunnen dan tevens gebruik maken van hun sanitaire voorzieningen. Er is een soort kantine waar
ze seizoen versnaperingen verkopen, maar zeker dat het dan ook open is, is niet duidelijk. Dus eigen
versnaperingen meenemen. Kijk op hun site: www.recreatie-zeumeren.nl en klik op camping
Panorama. Het geeft een idee van hoe het eruit ziet. De eigenaren lieten Kees een foto zien van een
visser die een baars van circa 1 meter lang had gevangen. Er schijnt ook een grote meerval te zitten
en joekels van snoeken. Al met al de moeite waard om daar te gaan duiken.

Verzamelen om 10.30 uur en daarna omkleden en genieten van de duik !!
Zorg voor een gevulde fles !!!
Ik heb met de camping eigenaar afgesproken hun uiterlijk vrijdag 13 augustus te laten weten met
hoeveel mensen en auto's we komen. Laat even weten of je komt via info@gaydiveteam.nl
Route beschrijving naar de Camping Panorama, Garderbroekerweg 50 3781 JB Voorthuizen
( volgens de camping eigenaar niet goed met TomTom te werken). Vanaf de A1 vanuit Amersfoort
richting Apeldoorn, afslag 16 Voorthuizen. Onder aan de afrit links af richting Voorthuizen.
Al direct zie je een aankondiging naar de Zeumerplas. DEZE MOET JE NIET NEMEN !!!, want dan
kom je op de kant van de plas voor de dagjes mensen. Wij duiken aan de andere kant van de plas.
Recht door rijden naar Voorhuizen centrum, bij de eerste rotonde rechts af de Hoofdweg op, je rijdt
dan door het centrum en op gegeven moment zie je weer de ANWB aankondiging. Rechts af
Zeumerplas, dit is de Molenweg. De Molenweg uitrijden, gaat vanzelf over in de Garderbroekerweg en
die rij je een heel eind af tot buiten de bebouwde kom.Net voor een flauwe bocht naar links die
enigszins omhoog loopt naar de viaduct over de A1 is de toegang naar de Camping Panorama, dit
staat aangegeven, maar wel goed kijken. Het is aan de rechterkant, een smal weggetje, inrijden en
even melden bij de receptie. Wij staan dan even verder op vlak bij de waterkant.
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Na de 1 duik wat bijkomen, hapje, drankje (zelf meenemen) en dan flessen vullen en door naar
de 2e Duikstek Busloo. Vlakbij is een duikopleidings op de Garderbroekerweg, Safety Centre
Holland. Daar kunnen we flessen vullen, maar moeten het wel van te voren melden dat we
komen. Kees neemt dit op zich.
Info duikstek Busloo vanaf "Breuninkshof", het zicht kan erg goed zijn, normaal 4 - 5 meter, soms
tot 8 meter. Van duikstek Busloo heeft Kees info van een kennis gekregen. Het is een nette locatie, er
liggen diverse objecten in het water, onder meer een stadsbus, een bushalte en een bootje. (Dus
vervoer hebben we !!). Parkeren kost 5 euro per dag, geen mogelijkheden om flessen te vullen. Wel is
er in het weekend een snackwagen voor een natje en een droogje.
Tot zaterdag 14 augustus.

