
 

Duikwrak Le Serpent 
 

Ter voorbereiding op je duik 

 
Feitelijke informatie  
 

Materiaal: beton  
Bouwjaar: 1920  
Lengte: 57 meter  
Breedte: 10 meter  
Diepte dek: 23 meter  
Diepte stuurhut: 21 meter  
Diepste punt: 29 meter  
 
Hieronder staat welke veiligheidsmaatregelen genomen dienen te worden om te waarborgen dat duiken op 
Le Serpent veilig gebeurt.  
 
 
Eisen  
 

 Het duiken op Le Serpent mag alleen als je binnen de brevetdoelstellingen van je duikorganisatie duikt. 
Voor duikers die een NOB-brevet hebben, geldt dat zij minstens 2*-duiker moeten zijn. NB: vanwege het 
ontbreken van daglicht en het soms slechte zicht raden wij alleen ervaren 2*-duikers aan op Le Serpent 
te duiken!  

 Voor het duiken op het wrak is het gebruik van een reel (ook wel haspel genoemd) verplicht. Er zijn op 
het schip diverse bevestigingspunten om de reel aan vast te maken. Andermans reels mogen nooit 
worden losgemaakt!  

 

 
Advies m.b.t. duikroute  
 

 Om je duiktijd maximaal te benutten, raden wij aan om vanaf de steiger aan de oppervlakte naar de één 
van de boeien te zwemmen die de ligging van de boeg en achtersteven markeren. Langs deze boeilijn 
kun je afdalen naar het schip, waarna je onderaan de lijn je reel kunt bevestigen. Een andere 
mogelijkheid is om de reel aan bakboordzijde van het schip aan de railing te bevestigen. Deze railing 
loopt over de gehele lengte van het schip. 

 Aan het einde van je duik kun je op vijf meter diepte aan de 'deco-stang' je veiligheidsstop maken.  

 Het gebied rond Le Serpent wordt vaak door zowel duikers als vissers gebruikt. Om die reden is er een 
duikvrije zone ingesteld, zodat duikers niet door het visgebied van beroepsvissers zwemmen. Houd hier 
s.v.p. rekening mee en blijf van de visnetten af!  

 
 
Overige tips en wetenswaardigheden  
 

 Een goede voorbereiding begint met het checken van je duikplek. Gebruik hiervoor het NOB-document 
‘Check de Stek’.  

 Zorg voor een goede duikplanning: op welke bardruk ga je minimaal aan de opstijging beginnen? Denk 
ook aan je luchtverbruik, je routeplan, etcetera.  

 Neem per buddypaar tenminste één back-up lamp mee.  

 Weet hoe je de verlichting van je duikcomputer kunt aanzetten, dit is onderdeel van je veiligheidscheck.   

 De duiktijd vanaf de steiger naar het schip is ongeveer 7 minuten.  

 Koers vanaf de steiger: 330°  

 De achterkant van het schip is vrij smal en lijkt daarvoor op de voorkant. Vergis je hier niet in!  

 Duikers die het schip uitgaan hebben voorrang op duikers die het schip ingaan.  

 Houdt de duiksteiger zoveel mogelijk vrij, vooral het laatste deel waar duikers het water ingaan en 
uitkomen. 

 Er is al meerdere keren een zeehond in en rond Le Serpent gesignaleerd. Wees je hier bewust en schrik 
niet als je ook een zeehond tegenkomt!  

 

http://www.onderwatersport.org/Portals/1/Clubweb/08%20diversen/check%20de%20stek.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



  



 
 
 

 

 

 


