
 
 

 
 

Zeeland weekend Hydrofiel 2021 

Vrijdag 18 t/m zondag 20 juni 

 
 

Editie 2021 van ons Zeelandweekend is hét buitenkansje om Zeeland per live-aboard te ontdekken! Duikschip de 
Panda voert ons weer lekker lui naar de duikstekken die wij graag willen zien. We gaan weer heel relaxed het brakke 
en/of zoute sop op! Geen gedoe met auto’s, dijken of volle parkeerplaatsen. Tussen de duiken door varen we naar 

de volgende stek en gaan voor de deur voor anker. We weten natuurlijk nog niet exact hoe alles verloopt wat 

Corona betreft, maar hopen dat we tegen die tijd in ander vaarwater zitten. 

 

Slechts 20 plaatsen op de Panda 
Wil je mee? Geef je dan zo snel mogelijk op want vol is vol! 

De kosten zijn hoger dan een regulier Zeelandweekend met kantduiken. De vereniging kan helaas niet bijdragen als er 
plaatsen over zijn.  

Het duikschip de Panda 
Vanaf 2006 vaart het voormalige vrachtschip (kempenaar) als live-aboard-schip in  
de Zeeuwse wateren. Het schip heeft een gezellige bar en een professionele keuken.  
In de groepsruimte  is een geluidsinstallatie, TV, een DVD speler en een computer voor 
eventuele presentaties of briefings. Je slaapt in een 2- of 4-persoons vertrek. 

 
Programma 
Op de Panda mogen we zelf ons programma maken. Hoe leuk is het om te duiken op 
plaatsen die van de kant niet of nauwelijks bereikbaar zijn! 
Zoals op het verdronken dorp Bommenede in het Grevelingenmeer. We gaan alvast op zoek naar voor ons 
onbekende duikstekken. Heb jij ook een suggestie? We horen het graag! 

 
Kosten weekend 
Deze live-aboard kost € 234. Dit is voor het verblijf, onbeperkt dag- en nachtduiken, koffie & thee, maaltijden, 
Oosterscheldetoeslag. Drankjes aan de bar zijn niet inbegrepen. 

 
Niet inbegrepen:  
- flesvullingen (€0,35 p/lt)  
- drankjes aan de bar 
- een lakenpakket voor €17,50. Dit is een dekbed, kussen, overtrekken en een handdoek.  
Zelf een slaapzak meenemen kan natuurlijk ook. 

Aanmelden* 
Schrijf je in via deze link naar de website en maak € 234,-- over op rekeningnummer NL94 INGB 007 2338 49 van 
Duikvereniging Hydrofiel te Groningen en vermeld daarbij je naam én Zeelandweekend 2020. Wie het eerst betaalt, 
is het eerst ingeschreven! Je kan ook een lakenpakket huren.  Als je dat wenst maak dan € 17,50 extra over. 
 
Voor vragen kan je contact opnemen via: zeelandweekend@hydrofielduiken.nl 

* Voor dit weekend geldt dat leden voorrang hebben op donateurs en niet-leden. De inschrijving is bindend! Hydrofiel kan geen geld retourneren 
aan mensen die zich ingeschreven hebben en vervolgens niet mee kunnen of willen. Betaling is noodzakelijk om reeds gemaakte kosten te 
dekken. We raden daarom aan om zelf een annuleringsverzekering af te sluiten. 

Eerste peiling in december 
Eind december kijken we of er 20 aanmeldingen zijn. Vóór eind januari moeten we namelijk het aantal deelnemers 
doorgeven aan de Panda. Zitten we in december nog niet vol? Dan doen we eerst nog een oproep onder de leden die 
meegaan om een introducee mee te nemen.

https://www.hydrofielduiken.nl/wordpress/events/zeelandweekend-2021
mailto:zeelandweekend@hydrofielduiken.nl


 

Huisregels van de Panda 

✓ De bemanning  verzorgt de maaltijden. Wij ruimen de tafels af en doen de afwas. 
✓ We mogen geen drank meenemen aan boord. Kraanwater is aan boord en gratis. 
✓ De barrekening is op naam. Op de laatste dag reken je af, voordat we van boord gaan. 

 
Aankomst en vertrek 
Vanaf vrijdagavond 20.00 uur zijn we welkom. Zondagmiddag om 17.00 uur gaan we weer van boord.  
Er is voldoende en gratis parkeergelegenheid bij de opstapplaats van de boot. 

 
Veiligheid en duikbrevetten 
Er is EHBO materiaal en zuurstof aan boord. De Panda gaat net als Hydrofiel voor veiligheid en stellen daarom 
voorwaarden aan het duikniveau van de deelnemers van het duikweekend: 

▪ Minimaal 20 gelogde duiken voor de Grevelingen en minimaal 30 voor de Oosterschelde. 
▪ Je moet gebrevetteerd zijn voor de duiken die je maakt (stroming, nacht of anders). 

 
Huur duikuitrusting bij de Panda 
Wil je een duikuitrusting huren? Geef dit vooraf aan ons door. Dit kost € 95,- voor het weekend en is exclusief 
duiklamp & duikcomputer. 
 
 
Laat snel iets van je horen! 

 
Groetjes van de Zeelandcommissie, 
Bas, Gesiena en Jelte 
 

 


