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Correctietabel (voor de getijden van desbetreffende duikplaats) voor de duikplaatsen in
Zeeland Oosterschelde.

Algemene informatie:

Als je in de Oosterschelde wilt duiken, moet je rekening houden met de getijden op desbetreffende duikplaats
en correctie daarvan. Let wel op: de getijdentabel en de correctie daarop zijn géén exact berekende tijden om op
die plaats te duiken! Er kunnen door heel wat factoren afwijkingen optreden! Het wil niet zeggen dat een
duikplaats op nog geen 2km afstand dezelfde correctie heeft. Toch kunnen beide duikplaatsen dezelfde of bijna
dezelfde getijden hebben. De correctie kan afhankelijk van hoog of laag water nog eens sterk verschillen van
duikplaats tot duikplaats.

De correctie van de getijden is bedoeld om op desbetreffende duikplaats, het moment te bepalen waarop het
water bij benadering stromingloos is. Dit wil per definitie niet zeggen, dat dit overeenkomt met de overgang
van eb naar vloed of andersom (getijden). Vervolgens zal je zal altijd ter plekke nog moeten inschatten wanneer
je te water gaat.

Geen duikervaring op een bepaalde duikplaats? Geen probleem. Informeer je altijd eerst bij duikers die ervaring
hebben om op die plaats te duiken! Je kan ook altijd de aanwezige duikers raadplegen. Check wel dat zij
gewend zijn om op die plaats te duiken!

Op de meeste plaatsen wordt een 30 à 45 minuten voor en een 20 à 25 minuten na het getij met correctie
gedoken. Dit is een beetje afhankelijk de duikplaats en geen exacte wetenschap. Je kan zo met de stroming heen
en vervolgens terug duiken. Geoefende duikers, kunnen zelfs terug uitkomen op de plaats waar ze in het water
zijn gegaan. Dit is de meest voorkomende duik in de Oosterschelde. Ander typen van duik zijn ook mogelijk
afhankelijk van de duikplaats, ervaring van de duikers, planning, weersomstandigheden, briefing met doel van
de duik, e.a.

Let tevens op de stroomrichting, de richting van de kant en wind voor je het water in gaat:

 wordt het hoog water, dan stroomt het water land inwaarts, van West naar Oost;
 wordt het laag water, dan stroomt het water naar de zee, van Oost naar West;
 stel je kompas in. (als je in het water bent, kan het zijn dat je al in een andere richting gepositioneerd bent);
 een kompasinstelling(ring) kan ongewild worden verdraaid. Onthoud altijd de kompas richting van de kant;
 de windrichting en windkracht kan rare stromingen veroorzaken, of duiken zelfs onmogelijk maken!

Maanstand:

Hou er rekening mee dat er een groot verschil van stroming is om te duiken bij doodtij tegenover springtij! Laat
je niet verrassen door de kracht van de stroming. Informeer je eerst zeer goed, voordat je een duik plant.

Duikplaatsadvisering:

Van heel veel duikplaatsen bestaan er beschrijvende en adviserende duikboeken. Durf eens te investeren. Het
zal je duik aangenamer en veiliger maken. Let wel op, om niet met oude boeken te werken! De bodemstructuur
e.a. wijzigt constant (bv op rotsbodem kan slib worden afgezet, enz…)!

Websites duikplaatsen, getijden en meteo:
http://www.onderwatersport.org/Nederlandismooionderwater/Waarkanikduiken/DuikeninZeeland/Duikkaartenfvg2008/tabid/305/Default.aspx
http://www.digischool.nl/bi/onderwaterbiologie/html/frames/frduikze.htm
http://www.rijkswaterstaat.nl/water/scheepvaartberichten_waterdata/voorspellingen_waterdata/getijvoorspellingen/index.aspx
http://live.getij.nl
http://www.meteozeeland.nl
http://www.knmi.nl
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Correctietabel:

Duikplaats HW LW
Burghsluis Nooit * -0:30
Flaauwers -0:40 -0:20
Goese Sas Nooit * 0:00
Gorishoek (de plaat of de Blokken) Nooit * 0:00
Gorishoek (de Punt) 0:00 0:00
De Hoek 0:00 0:00
Kattendijke 0:00 0:00
Katshoek Nooit* 0:00
Kistersnol (Borredamme) -0:50 -0:25
Kleine Stelle 0:00 0:00
Kulkenol -0:50 -0:25
Levensstrijd -0:50 -0:25
Linda 0:00 0:00
Nieuwe Sluis 0:00 0:00
Plompe Toren -0:25 -0:20
Putti’s Place Nooit * 0:00
Schelphoek -0:20 -0:15
St Annaland 0:00 0:00
Stavenisse -0:05 -0:05
Strijenham 0:00 0:00
De Val -0:50 -0:25
Wissenkerke -0:10 -0:05
Zeelandbrug -0:50 -0:25
Zoetersbout -0:40 -0:15
Zuidbout Nooit * -0:25

 Nooit: wil zeggen dat het “zeer, zeer sterk” af te raden is om met dat getij te duiken.

Opgelet! De uren kunnen in de loop van de jaren wijzigen afhankelijk van de bodem op of afbouw,
werkzaamheden die er werden uitgevoerd, baggerwerken, baggerstortingen, waterkeringmuur, e.a.


