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Luc Dupas (imec)

From: Luc Dupas (imec)
Sent: 10 July 2016 12:55
To: wet-wheels@skynet.be
Cc: jefschellekens@gmail.com
Subject: FW: Fwd: Clubduik 21/07 Blauwe meer

 
Besten, 
 
Een leuk aanbod van de Antwerp Wet Wheels (via Jef Schellekens).  
Wie wil meegaan stuurt ASAP een mailtje naar Jef (en zet mij in Cc: zodat ik op onze eigen 
kalender de lijst van geinteresseerden kan bijhouden). 
 
Groetjes, 
  
Luc 

  
-- 
Luc H. DUPAS 
IMEC vzw - FPS/META - Kapeldreef 75, B-3001 Leuven, Belgium 
tel: +32 16 281333 / email: dupas@imec.be 
www: http://www.imec.be/ 
Register of Legal Entities Leuven VAT BE 0425.260.668 
  
<IMEC disclaimer: http://www2.imec.be/be_en/email-disclaimer.html>  

 

Van: Jef Schellekens <jefschellekens@gmail.com> 
Datum: 29 juni 2016 07:45 
Onderwerp: Clubduik 21/07 Blauwe meer 
Aan: "An. W. W. duikschool" <duikschool@anww.be> 

Beste, 
 
Gelieve voor 14/07 in te schrijven en 17,50 euro over te maken voor onze clubduik. 
 
Rekening nr BE08 7310 3848 3713 tnv Jozef Schellekens 
onze deelname moet 1 week van te voren vastgelegd worden bij Dive compagnie Nederland 
 
info: 
Te midden van de mooie bossen bij Loon op Zand treffen we het Blauwe Meer aan. Door het lang 
gestrekte strand, het helder blauwe water en een gezellig terras met in de zomer palmbomen 
heeft 
het Blauwe Meer werkelijk een tropische aanblik. 
 
Duikcentrum bij het Blauwe Meer 
 
Ondanks dat de zon en zomerse temperaturen deze tropische droom voeden, kan hier het hele 
jaar 
door goed gedoken worden. De voorzieningen in het bijgelegen duikcentrum zijn namelijk 
uitstekend. Aangekomen bij het duikcentrum wordt je vriendelijk verwelkomd met een kopje koffie 
of thee. Er zijn kleedkamers met eventueel warme douches (dit laatste tegen extra betaling), 
spoelbakken, een vulstation en er kan materiaal gehuurd worden. Het is tevens een 
gerenommeerd 
testcentrum voor onderwaterscooters. Naast plezierduiken kun je hier ook goed terecht voor 
opleidingen, ze hebben zelfs een instructie-zwembad. 
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Na de duik of tussen duiken door kan er op het terras lekker worden gegeten en gedronken. Het 
Blauwe Meer staat daarmee garant voor een lekker dagje uit, ook voor de aanhang van de 
duikers. 
 
Onderwater 
 
Het zicht is meestal erg goed en kan oplopen tot wel 15 meter het gehele jaar. De blauwe gloed 
dankt het water aan de stoffen calcium en glauconiet, wat hier veel in de bodem zit. Deze 
helblauwe 
gloed is bij een stevig zonnetje goed te zien. 
 
Er liggen verscheidene objecten op de bodem, zoals een jachtje en een Cessna vliegtuig, een 
landrover waar scholen stekelbaars, snoek rondzwemmen . Ook is er een parcourtje gemaakt van 
vierkante hoepels waar je doorheen kunt zwemmen. De objecten zijn met lijnen verbonden, zodat 
ze 
gemakkelijk te vinden zijn en liggen niet dieper dan tien meter. 
 
Het Blauwe Meer kent tal van verschillende soorten vissen, waaronder snoek, baars, paling en 
dikkopje. Langs de begroeide oevers aan de zuid- en westkant van het meer zijn deze vissen 
goed te 
spotten. Als je goed zoekt vind je zeker polsdikke palingen. 
 
Kosten voor duiken in het Blauwe Meer 
 
Om in het Blauwe Meer te kunnen duiken dien je van te voren een reservering te maken via de 
website van Dive Company. 
 
Niveau: voor iedereen 
 
Adres: DiveCompany Blauwe Meer, Baan achter de plakken 1, 5175NP Loon op Zand. 
 
Prijs: 17,5€ voor onbeperkt duiken vanaf 10:00 uur t/m 17:00 uur (in praktijk 2 duiken). 
niet betaald is niet ingeschreven; 15 inschrijvingen noodzakelijk om door te gaan 
 
Groetjes 
 
Jef 


