
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Agenda clubduiken 2020  



Agenda 
 

Zaterdag 21 maart 2020: TODI 

Zondag 19 april 2020: De Beldert 

Zaterdag 2 mei 2020: Zeelandbrug 

Zondag 14 juni 2020: Strijenham 

Zondag 12 juli 2020: Anna Jacobapolder 

Vrijdag 14 augustus 2020: Nachtduik Frans Kokrif 

Zaterdag 5 september 2020: Zeelandbrug 

 

Inschrijven 
 

Hoe: Inschrijven kan via de agenda website. 

Deadline: drie weken voor de datum moeten genoeg inschrijvingen bekend 
zijn.  



TODI 
 

Datum: zaterdag 21 maart 2020  
Voor wie: geschikt voor duikers, snorkelaars, free-divers 
Kosten: ± € 34,00 bij deelname vanaf 10 p., anders € 37,00 p.p. 
Type duik: binnenduik in verwarmd (zoet)water, met 2000 vissen. 
Deadline inschrijvingen: 9-februari-2020 (in verband met 
reservering, inschrijfgeld moet dan ook betaald zijn). 
 
TODI is het Belgische indoor duikparadijs dat op 28 oktober 2016 
haar deuren opende in Beringen (Limburg, BE). Je kunt er vrij duiken, 
snorkelen en duiken. In het bassin zwemmen meer dan tweeduizend 
tropische vissen in helder, warm water, waar je vrij tussen rond kan 
duiken. Duik hier als in een tropische rivier en bezoek ook de acht 
themazones met grotten en andere objecten. Nergens anders wordt 
de beleving van een tropische duiklocatie zo goed nagebootst als in 
TODI.  
 
Voor snorkelaars en free-divers gelden afwijkende lagere prijzen. In 
de prijs zit gebruik van een TODI BCD, duiklood en duikfles 
inbegrepen, deze zijn verplicht om te gebruiken. Vervoer voor eigen 
rekening 
 
 

De Beldert 
 

Datum: zondag 19 april 2020  
Voor wie: geschikt voor gebrevetteerde duikers 
Kosten: €3,50 
Type duik: buitenduik in zoet water, droogpak 
Verwachte watertemperatuur: 8°c 
 
De Beldert is een zeer populaire duiklocatie in de buurt van Tiel. De 
duikplaats is voorzien van alle belangrijke duikfaciliteiten en wordt 



beheerd door duikcentrum De Beldert. Onderwater liggen diverse 
grote objecten, waaronder een kotter en de neus van een Boeing 
707.  

Vervoer en lucht zijn voor eigen rekening. Het is wel mogelijk om 
flessen te vullen bij de duikshop op locatie. Er zijn toiletten op de 
locatie, omkleden kan op het parkeerterrein. 

Zeelandbrug 
 

Datum: Zaterdag 2 mei 2020 
Voor wie: alleen geschikt voor duikers 
Type duik: stromingsduik in zoutwater 
Doel: Sepia’s spotten in paringsseizoen. 
Verwachte watertemperatuur: 12-13°c 
 
(vrije toegang) Vroeg in het seizoen, in de hoop dat het water reeds 
rond de 12°c is. Bij deze temperatuur verschijnen de Sepia’s terug uit 
grotere diepte, om in de oosterschelde te gaan paren.  

De Zeelandbrug is een van de bekendste duikstekken in Nederland. 
Zowel het dijklichaam als het breukstenrif, dat hier ligt, zijn uitbundig 
begroeid en wemelen van het leven. Kenmerkend zijn verder vooral 
de sepia's en de zeepaardjes. Sepia's spot je bij de Zeelandbrug rond 
april en mei, zeepaardjes bezoeken dit gebied in augustus en 
september. In de wintermaanden zijn het vooral de slakdolfjes en de 
zeedonderpadden die hier de show stelen. 

Vervoer en lucht voor eigen rekening. Er kan bij een vulmachine op 
locatie gevuld worden. Er zijn hier tevens toiletten, kleedkamers en 
voorzieningen om materiaal te spoelen na de duik. Instap via een 
degelijke trap. 

  



Strijenham 
 

Datum: zondag 14 juni 2020 
Voor wie: alleen geschikt voor duikers 
Type duik: zoutwater 
Verwachte watertemperatuur: 20°c 
 
(vrije toegang) Strijenham is een duikplaats met veel flora en fauna, 
waar dankzij de ligging vrijwel aan het einde van de zeearm de 
Oosterschelde zeer weinig stroming is. Opvallend hier is de 
overhangende richel die beschutting biedt aan tal van kleine 
levensvormen. Je ziet een enorme verscheidenheid aan naaktslakken 
en de variatie aan groen- en bruinwieren is enorm.  Duik bij 
Strijenham op de terugweg in het ondiepe water langs het 
dijklichaam, je ziet hier een overvloed aan levensvormen. 

Vervoer en lucht voor eigen rekening. Doorgaans staat een dixie op 
het parkeerterrein, maar dit is geen zekerheid. Er zijn geen verdere 
voorzieningen. Instap via een degelijke trap. 
 

Anna Jacobapolder 
 

Datum: zondag 12 juli 2020 
Voor wie: alleen geschikt voor duikers 
Type duik: zoutwaterduik, beperkte stroming door beschutte ligging. 
Verwachte watertemperatuur: 20°c 
 

(vrije toegang) Anna Jacobapolder is een oude mosselkwekerij, met 
prachtige mosselhangculturen. De mosselen worden overwoekerd 
door viltwier, zeesla en bottryloides in geel, bruin, paars en oranje. 
Her en der zwemmen harders en zeebaarzen en op de bodem 
wemelt het van de naaktslakken. Ze voeden zich met de uitwerpselen 



van de mosselen. Nergens in de Oosterschelde kom je zoveel 
naaktslakken tegen: Bruine plooislakken in alle kleuren en maten, 
maar ook satijnslakken, millenniumslakken en groene wierslakken. 
Ook de wieren, sponzen en anemonen zijn hier groot en mooi. 

De kwekerij van Anna Jacobapolder is gevestigd in een haven die in 
onbruik is geraakt. De stek ligt aan het einde van een zijtak van de 
Oosterschelde. Door de nog beschuttere ligging tussen twee dijken is 
de stroming op deze plaats gering. 

Op de locatie is een toilet (dixie) aanwezig. Instap is via een touw. Er 
is een restaurant naast de duikstek. 
 

Frans Kokrif (Dreischor) 
 

Datum: vrijdag 14 augustug 2020 (aanvang 19.00 of 20.30) 
Voor wie: alleen geschikt voor duikers 
Type duik: nachtduik zoutwater 
Doel: nachtleven spotten 
Verwachte watertemperatuur: 20°c 
 
(vrije toegang) Zonsondergang is om 21:03, waardoor de beste tijd 
om te water te gaan 9 uur is. Voor het maken van een nachtduik, is 
het aan te raden om tussen 19.00 – 20.30 een verkenningsduik (van 
een uur) bij licht te maken op de locatie, zodat je de stek vast een 
beetje kent. 

Dreischor Frans Kokrif is een populaire duikplaats met een wirwar 
van oude dijkresten en prachtig begroeide reefballs. Je vindt de 
reefballs vlak voor de instapplaats. Kijk via de gaten naar binnen om 
te ontdekken wat zich daar afspeelt, je zult vooral kreeften, krabben 
en zeenaalden zien. Ook tussen de basaltblokken tref je kreeften aan 
en op de zandbodem leven platvissen en palingen. Bij een nachtduik 
zijn de kreeften, krabben en palingen vaak aan het jagen, waardoor 



ze rondlopen over de basaltblokken in plaats van dat ze zich daar 
schuil houden. 

Vervoer en lucht voor eigen rekening. Er is een vulmachine op de 
locatie aanwezig en ook toiletten. Instap via een steiger over het 
water. 

 

Zeelandbrug 
 

Datum: Zaterdag 5 september 2020 
Voor wie: alleen geschikt voor duikers 
Type duik: stromingsduik in zoutwater 
Doel: Zeepaardjes spotten 
Verwachte watertemperatuur: 18-19°c 
 
(vrije toegang) Bij de Zeelandbrug is het mogelijk om verschillende 
type duiken te maken, je kan van de ene naar het andere instappunt 
driften, een duik op de kentering maken of een rondje om de pilaren 
maken. Bij dit rondje bestaat de kans dat je de zeepaardjes die hier 
wonen tegenkomt.  

De Zeelandbrug is een van de bekendste duikstekken in Nederland. 
Zowel het dijklichaam als het breukstenrif, dat hier ligt, zijn uitbundig 
begroeid en wemelen van het leven. Kenmerkend zijn verder vooral 
de sepia's en de zeepaardjes. Sepia's spot je bij de Zeelandbrug rond 
april en mei, zeepaardjes bezoeken dit gebied in augustus en 
september. In de wintermaanden zijn het vooral de slakdolfjes en de 
zeedonderpadden die hier de show stelen. 

Vervoer en lucht voor eigen rekening. Er kan bij een vulmachine op 
locatie gevuld worden. Er zijn hier tevens toiletten, kleedkamers en 
voorzieningen om materiaal te spoelen na de duik. Instap via een 
degelijke trap. 
 


