
Op zandeiland 4 (Baambrugsezuwe 143B te Vinkeveen) is een groot parkeer terrein in het duikgebied, 
let op dit is een druk gebied, wees op tijd (uiterlijk 09:00 uur) om nog te kunnen parkeren. In het midden 
staat het toilet gebouw en links ervan is een invalide trap het water in, als je nog iets doorloopt stopt het 
duikgebied, (bij de laatste gele ton en/of bord aan de wal) daar halen we jullie dan rond 09:30 uur op 
met duikschip Susanna óf met de fast tender! (de Susanna ligt daar dan voor anker) 

De auto staat dan op circa 10 meter afstand dus je hoeft niet ver met je spullen te lopen   
 

Om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen hebben we daar wel wat spel regels voor: 

-Duiksets vast in elkaar zetten op de wal dus voordat we aan boord/ op transport gaan! 
(als je uitrusting van ons huurt ligt die al aan boord en hoef je hem alleen nog te op te bouwen) 

-Jullie krijgen één grijs krat per duiker (van ons) waar je overige zaken in kunnen/mogen!  
(eigen kratten/kisten en dergelijke mogen niet mee aan boord, één (rug)tas per duiker is toegestaan) 

-Tijdens het aan boord zetten van de materialen brengen we eerst twee duikers aan boord om te helpen 
de duikmaterialen aan boord te tillen, dit geldt ook voor het ontschepen op het einde van de dag! 

Ieder duiker heeft een eigen zitplaats met de duikset achter zich op de bank (borging aanwezig), onder de 
bank staat zijn/haar grijze duikkrat met materialen (60x40) op deze wijze houden we de ruimte ordelijk 
en overzichtelijk hetgeen wel zo prettig & veilig werkt! 

Zodra alles aan boord is geeft de kapitein, tijdens de koffie een korte intro briefing over het schip en de 
regels die aan boord gelden, aansluitend bekijken we met de coördinator van de dag waar we heen 
gaan en wat de verdere dag planning wordt, niks moet en er mag een hoop dus dat moet goed komen! 
 
Aan boord kun je via de kombuis een aantal zaken kopen om de innerlijke mens te verzorgen : 

Diverse (blikjes) frisdranken (cola/cassis/ijsthee/ fanta) €1,50, Half zoete witte wijn €3,50 ,  
Chardonnay €3,50 , Rode wijn €3,50 , (de wijnen zitten in hotel flesjes circa 2 glazen) Blikje Bier €2,-  
Let op : Na het nuttigen van alcohol mag U van ons niet meer duiken en/of zwemmen!  

Candy bar €1,50 (mars/snicker/twix/kitkat) 

Broodje kaas €2,- (verse witte bol met boter en kaas) 

Broodje cervelaat €2,- (verse witte bol met boter en cervelaat) 

Huzaren slaatje €2,- (met een losse verse witte bol) 

Cup a soup €2,- (diverse smaken, vraag aan de staff) 

Hot dog €3,50 (verse witte bol met hot dog, mayo, ketchup, mosterd, augurk, gebakken uiltjes) 

Duikschip Susanna 

Soepel aan en van boord! 
Leuk dat jullie meegaan met duikschip Susanna, om het aan en van boord gaan zo soepel en snel mogelijk 

te laten verlopen vragen we jullie onderstaande regels door te lezen en ervoor te zorgen dat jullie er klaar 

zijn, dit scheelt veel tijd die jullie dan aan iets anders kunnen besteden zoals … duiken bijvoorbeeld?!  

Betaling van goederen aan boord uitsluitend in contanten (€) en het liefst zo gepast mogelijk! 

Mocht U de thuisblijvers willen inlichten: 

U verblijft aan boord van duikschip Susanna ergens op de Vinkeveens plassen, de kapitein van het schip is 

bereikbaar via 06-17470395 en via de marifoon (VHF) kanaal 10 en kanaal 16  (Duikschip Susanna) 

https://www.duikschipvinkeveen.nl

