
Duiken op Bonaire 
 
Na het eerste voorzichtige voorproefje in oktober in Spanje was het nu eindelijk 
zover. De koffers zijn gepakt en morgenvroeg vertrekken we naar Bonaire om daar 2 
weken te gaan duiken. 
 
Op 5 december halen we vroeg in de ochtend pa op die de wagen vanuit vliegveld 
Maastricht weer mee naar huis zal nemen. 
Uiteraard te vroeg zijn we op het vliegveld en na betaling van €40,00 gaat KLM ook 
onze duikbagage meenemen. Uiteraard hebben we, op fles en lood na, alles bij ons. 
De nieuwste aanwinst, onderwatercamera met externe flitser en alle toeters en 
bellen, alsmede de ademautomaat bevinden zich uiteraard in de handbagage. 
Om 05:30 nemen we afscheid van pa die ons, vanwege zijn vliegangst, weer met 
waterige oogjes ziet vertrekken voor ons volgende avontuur. 
Geheel volgens planning vertrekken we om 06:20 uur met de cityhopper naar 
Schiphol en hebben, daar aangekomen, nog ruim de tijd om even wat taxfree te 
shoppen en een hapje te eten. Om 10:50 uur plaatselijke tijd gaan we de lucht in en 
kunnen we zeggen, “Bonaire here we come”. Na een vermoeiende vlucht van ruim 9 
uur komen we aan op Flamingo International Airport.  
Als de deuren openen om 15:30 uur plaatselijke tijd komt ons de drukkende warmte 
direct al tegemoet.  

 
Flamingo International Airport is een wel erg grote naam voor een klein gebouw met 
kantine en uiteraard douane. 
Na het passeren van de douane direct verder naar Budget rent a car waar we onze 
terreinwagen met open laadbak kunnen ophalen. 
Valt me direct op dat achter in de bak een soort houten ladder ligt waarvan ik me 
afvraag wat ik ermee moet. Nadat ik ook in de andere wagens overal zo een 
ladderconstructie zie liggen begint de grijze massa tussen de oren, ondanks de hitte, 
op volle toeren te draaien. De conclusie dat ze hiermee in Bonaire wellicht de oudjes 
in de laadbak hijsen om te gaan kienen verdwijnt al snel in de virtuele prullenbak. Na 
enkele seconden geven de hersenen door dat dit fleshouders moeten zijn voor de 
duikflessen. 
Zo, les 1 hebben we al direct binnen. 
Bonaire heeft voor autorijders een groot voordeel, verdwalen is erg moeilijk met de 
paar hoofdwegen en al snel hebben we zo onze eindbestemming voor de komende 2 
weken bereikt. 
We hebben gekozen voor een 4-persoons appartement bij Divi Flamingo Beach. 



Het appartement is een beetje gedateerd voor wat betreft de inrichting maar heeft 
verder alles wat het moet hebben. We zijn ja gekomen om te duiken. 
Pakken onze koffers uit en gaan direct op verkenning van het resort. 
De appartementen zijn allemaal gesitueerd rondom het 2e zwembad en in de buurt 
van de eigen duikshop welke uitsluitend voor de gasten van Divi Flamingo is 
bestemd. 
Helaas zijn ze gesloten maar morgenochtend om 08:00 uur gaan ze open. 
We gaan met de auto even wat inkopen doen om onze ijskast te vullen en genieten 
daarna van de eerste zonsondergang voor ons op Bonaire. 

 
De andere ochtend staan we uiteraard om 08:00 uur bij de duikshop. 
Om te beginnen moeten we $25,00 per persoon betalen voor de ondersteuning van 
het behoud van het onderwaterleven. Moeten cash in US-dollars betalen dus eerst 
maar naar de bank in Kralendijk. Na betaling ontvangen we een penning die duidelijk 
zichtbaar aan het jacket bevestigd dient te worden. 
Om 09:30 uur dienen we ons met onze apparatuur te melden voor een briefing met 
aansluitend een eerste duik op het huisrif Calabas Reef. 
Naast de pier van ons huisrif ligt ook tevens de haven van Bonaire en regelmatig 
tijdens ons verblijf zien we gigantische cruiseschepen komen en gaan. 
Na de briefing door Alvin krijgen we uitleg over hoe en waar we flessen kunnen 
oppikken en kunnen we ons klaarmaken voor onze eerste duik in het Caribisch 
gebied. Helaas hebben we geen mogelijkheid om met DIN aansluiting te duiken. 
Gevolg is ook dat we enige tijd moeten zoeken alvorens we 2 flessen hebben 
gevonden met goede O-ringen. Gelukkig hebben we wel de beschikking over een 
locker direct aan het water waarin we de duikuitrusting kunnen opbergen. 

 



Na de buddycheck, waarvan overigens zal blijken dat wij ongeveer de enigen zijn die 
dit doen, springen we vanaf de pier met een commandosprong in het zilte sop. 
Onze eerste duik op Bonaire is begonnen. 
Onder de pier blijkt een verzameling rommel te liggen waar je u tegen zegt. Blijkt al 
snel een waar eldorado voor de vissen te zijn. Vanaf het eerste moment onder water 
ben ik sprakeloos door de hoeveelheid verschillende vissen die we zien en ook het 
heldere zicht. We komen tijdens onze eerste duik duizenden vissen tegen waarbij de 
een nog mooier is dan de ander. We weten het nu zeker. We zijn in Divers Paradise. 

 
Ook de middagduik doen we nogmaals op ons huisrif en ik maak voor de eerste keer 
foto’s met de onderwatercamera. Deze is helaas pas 2 dagen voor vertrek ontvangen 
en ik heb helaas geen tijd gehad om een en ander thuis nog allemaal uit te proberen. 
De eerste dagen daarom ook veel aan het experimenteren geweest. 
Veel te snel is ook deze keer weer de lucht op en hebben we onze eerste 2 duiken 
op Bonaire erop zitten. Hier is maar een woord voor: GEWELDIG!!!!!!!!! 
Op dag 2 pakken we flessen op bij de parkeerplaats en we besluiten te gaan duiken 
bij Margate Bay. Even testen hoe het met de branding is dus voor alle zekerheid de 
camera niet meegenomen. 
Met de branding op de kust en het koraal waartussen de instap moet plaatsvinden 
blijkt het nog redelijk moeilijk om ongeschonden het water in te komen. Uiteindelijk 
dalen we af en komen weer in een prachtig onderwaterparadijs terecht. Tijdens deze 
duik zien we ook onze eerste schildpad. Prachtige ervaring! 
In de daarop volgende dagen doen we telkens 2 duiken per dag op wisselende 
locaties.  

 
In principe zijn bootduiken slechts 
beperkt nodig op Bonaire. In de meeste 
gevallen kun je met de auto tot aan de 
rand van het water rijden.  
 
Auto niet afsluiten en alle ramen 
openlaten en uiteraard geen waardevolle 
spullen achterlaten. Eventuele extra 
flessen kun je zonder problemen laten 
liggen. 
 
 

 
 



 
 
De duikstekken zijn allemaal goed te 
vinden en te herkennen aan de gele 
steen die langs de wegkant ligt met 
daarop de naam van de duikstek. 
Vanwege het ontbreken van stranden op 
Bonaire is de instap niet altijd even 
makkelijk. Ben je eenmaal in het water 
dan gaat een nieuwe wereld voor je 
open.  
 
 
 

Elke duikstek heeft zijn eigen charmes 
en vaak bieden de duikstekken met een 
dubbel rif een grote diversiteit aan vissen 
en vaak ook grote scholen met vis. 
Het is een unieke ervaring om tijdens het 
duiken ineens onderdeel te zijn van een 
school van duizenden vissen die zich 
ineens voor je op het koraal storten en 
het nodige stof doen opwaaien. 
 
 
 
 
Op onze rustdag zijn we het eiland gaan verkennen en hebben we een bezoek 
gebracht aan Washington Slagbaai Nationaal Park. 
Om kort te zijn, boven water is op Bonaire niets te zien of te doen. Kan natuurlijk 
toeval zijn maar zelfs de bekende roze flamingo’s kregen we amper te zien.  

 
 
Het enige product wat men zelf maakt op 
Bonaire is zout. 
Alle andere zaken dienen met boot of 
vliegtuig naar het eiland te komen wat 
aan de prijzen merkbaar is. Het 
dagelijkse levensonderhoud (eten en 
drinken) is erg duur. Maar ja, je moet wat 
over hebben voor je hobby. 
 
 
 

Voor de liefhebbers van terreinrijden kan ik Washington Slagbaai Nationaal Park ten 
zeerste aanraden. De gaten in de onverharde weg in het park zijn vaak zo diep dat ik 
zelfs vreesde het met onze terreinwagen niet te kunnen trekken. Natuurlijk was er de 
avond ervoor ook nog een regenbui geweest (die overigens heerlijk verkoelend is) en 
onze wagen was onherkenbaar toen we uit het park kwamen. Wellicht heeft iemand 
anders meer geluk want wij hebben, buiten de Brandaris die overal bovenuit torent, 
niets gezien tijdens onze rit. 



Gelukkig kwam ook aan onze rustdag weer een einde en konden we weer gaan 
genieten van al het mooie wat Bonaire onder water heeft te bieden. 

 
In ieder geval aan te bevelen is een nachtduik waarvan wij er 2 hebben gemaakt. 
Met een beetje geluk, en dat hadden wij, kwam een reusachtige tarpon jagen in het 
licht van onze lampen. Ook zagen we murene’s die op jacht waren en in een geval 
zagen we hoe een murene een vis wist te verschalken. 
Helaas vliegen de dagen voorbij als je de hele dag alleen maar leuke dingen kunt 
doen als duiken in een paradijs,chillen en genieten van het heerlijke weer en de 
dolfijnen die regelmatig aan ons resort voorbij trokken. 
 

  
In de schemering kwamen de muggen aardig opzetten dus neem voldoende tegengif 
mee. 
Helaas, na 14 dagen en 26 duiken was er een einde gekomen aan onze prachtige 
duikvakantie op Bonaire.  
Met tegenzin onze koffers gepakt en nog even een paar uur gaan genieten van de 
zon op ons chilplekje aan het water. 
Om 15:05 zou het vliegtuig vertrekken om ons terug te brengen naar de realiteit van 
alle dag. Rond 11:00 uur krijgen we te horen dat onze vlucht niet doorgaat.  
Ja, ik had de avond ervoor aan een Nederlands stel verteld dat ik eigenlijk altijd wel 
ergens een probleem krijg als ik met openvaar vervoer ga.  
Krijgen te horen dat we gewoon om 12:30 uur onze bagage en onze huurauto 
moeten inleveren en dat we nu om 04:20 uur zouden vertrekken. 
Snel even wat zaken (snorkel en bril) uit de bagage gehaald en alles maar netjes 
ingeleverd zoals verzocht.  



Krijgen een kaartje met de vermelding “stranded guests” en worden met een bus 
teruggebracht naar ons resort waar we inmiddels hebben geregeld dat we op kosten 
van KLM in ons appartement kunnen verblijven. 
Nadat we eerst nog een hapje hebben gegeten gaan we verder met wat we ervoor 
deden: chillen en snorkelen. 
Onverwacht mag ik nogmaals genieten van de schitterende zonsondergang. 
 

  
Er zullen beslist ergere plaatsen zijn om te stranden. 
 
De bus komt ons midden in de nacht ophalen en in een vrijwel leeg vliegtuig vliegen 
we terug. 
Kunnen nog net de aansluitende vlucht naar Maastricht halen maar helaas was dit 
voor onze koffers niet het geval. 
Pa staat in de ontvangsthal alweer met waterige oogjes te wachten en is blij als hij 
ziet dat het vliegtuig veilig is geland. 
Kan nu terugkijken op een werkelijk prachtige vakantie. Het kost jammer genoeg een 
paar euro maar onderwater krijg je er veel voor terug. 
Nu weer beginnen te sparen voor een volgend avontuur. 
 
Mochten jullie meer foto’s willen zien van onze duikvakantie op Bonaire van verwijs ik 
jullie graag door naar onze homepage www.martie-en-tiny.com  
Pak een lekker drankje erbij en kies voor de diapresentatie die onder vakanties en 
duiken als optie staat en geniet van veel mooie dingen die ik onder water op de 
digitale plaat kon vastleggen. 
 
Jullie razende reporter ter plekke, 
 
Martie 

http://www.martie-en-tiny.com/

