
Reisverslag duikvakantie Filippijnen 2010 

Met de kerst wist ik Tiny te verrassen met een extra duikvakantie naar de Filippijnen. 
Vanwege medische problemen was wintersport dit jaar niet mogelijk en nadat mijn 
werkgever mij erop had gewezen dat het stuwmeer aan verlof eind 2010 echt op moest zijn 
maar stiekem gewoon de reis geboekt. 
 
Mocht er interesse zijn in de film die we gemaakt hebben van onze vakantie dan laat het ons 
ff weten. Jullie kunnen de film of in HD kwaliteit bij ons thuis bekijken of we sturen je een 
DVD (van SD kwaliteit) toe.  

Dinsdag 23 februari 
Het is 11:00 uur als onze chauffeur Frans zijn hoofd om de hoek steekt. 
Na het inpakken van de spullen gaan we eerst naar de oudjes waar pa inmiddels weer een 
stapel zakdoeken klaar heeft liggen om het zoveelste vertrek van zoonlief naar de andere 
kant van de wereld te verwerken. 
Ik drink nog even gezellig een kopje koffie maar dan moeten we, tot spijt van pa, wederom 
afscheid nemen.  
We rijden eerst naar Scubacam in Sprank-Capelle waar we nog een aparte lens moeten 
ophalen voor het nieuwe video onderwaterhuis wat net op tijd vanuit Amerika was 
binnengekomen. 
Aansluitend brengt Frans ons naar het A4 hotel waar we de nacht voor ons vertrek 
verblijven. 
In de avond gaan we lekker eten in het restaurant en drinken nog een paar biertjes alvorens 
we rond 22:00 uur van onze nachtrust gaan genieten. 

Woensdag 24 februari 
Om 06:20 uur geeft het wekkertje aan dat het tijd is om op te staan. Na de gebruikelijke 
ochtendrituelen check ik even na 07:00 uur uit en wachten we buiten op de aankomst van 
de gratis shuttle bus. Gezien de ervaring de vorige keer hebben we geen al te hoge 
verwachtingen maar deze keer verloopt het allemaal goed. 
Nog voor de klok 08:00 uur aangeeft zijn we al op Schiphol en we leveren onze bagage in bij 
Singapore Airlines welke ook deze keer weer onze voorkeur kreeg. 
Nu nog snel even een klein ontbijt nuttigen en aansluitend de werking van de creditkaart 
controleren middels wat taxfree aankopen. 

Rond 10:20 uur gaan we aan boord van de 777 die niet helemaal volgeboekt blijkt te zijn. 
Plaats genoeg voor iedereen. 
Stipt om 10:40 uur vertrekken we vanaf de gate en na de nodige minuten over Schiphol 
gehobbeld te hebben zien we de luchthaven vervagen tijdens het opstijgen. 
De lange vlucht naar Singapore is begonnen. 

Donderdag 25 februari 
Na ruim 12 uur vliegen komt er, ondanks de goede service van Singapore Airlines, een einde 
aan de vermoeiende vlucht. We landen rond 06:00 uur plaatselijke tijd in Singapore en 
hebben even de tijd om onze benen te strekken voor onze vlucht naar Cebu die om 09:05 
uur vertrekt. 



We proberen nog even een beetje uit te rusten op een van ligbedden op Singapore airport 
maar met de gedachte dat je je vlucht niet mag missen komt daar eigenlijk weinig tot niets 
van. 
Om 08:00 uur melden we ons voor de vlucht met Silk air (dochtermaatschappij van 
Singapore airlines) die zo vriendelijk zijn om ons het laatste stukje van bijna 4 uur vliegen 
mee te nemen. 
We vullen onderwijl de nodige papieren in die het voor ons mogelijk moeten maken dat we 
voor maximaal 21 dagen zonder visum in de Filippijnen kunnen verblijven.  

Naast ons in het vliegtuig zat een jonge dame uit Cebu die op weg was naar huis. Zij werkt op 
Paradise Island op de Malediven en had nu, na 14 maanden daar gewerkt te hebben, een 
maand vakantie.  
Tja, dat zijn met name van die momenten waarop de bewustwording komt dat wij het zo 
slecht nog niet hebben.    

Het is inmiddels 12:45 uur plaatselijke tijd als we landen op de luchthaven van Cebu. 
Op de Filippijnen zijn we in ieder geval al, nu nog kijken hoe de verdere rit naar het resort 
geregeld is. 

Na het ophalen van de koffers en het afhandelen van de douaneformaliteiten gaan we naar 
buiten waar we direct al overvallen worden door hordes bagagedragers die ons, uiteraard 
tegen betaling, behulpzaam willen zijn. 
Ik zie iets verderop iemand staan met een bordje met onze naam en loop die richting uit. 
Ondanks het feit dat we de bagagedragers vriendelijk hebben afgewezen loopt er eentje 
gewoon achter ons aan die, nadat we bij de dame met het bordje zijn aangekomen, ook nog 
met een stalen gezicht een fooi wil hebben. Mocht het Heerlens Streektheater nog op zoek 
zijn voor een aantal komedianten, hier lopen er nog wel een paar rond voor ze. 

De dame weet in ieder geval een auto voor ons te regelen en bij het instappen komt de 
goede man die de deur voor me openmaakte met de vraag of ik wellicht een fooi voor hem 
heb. Al snel blijkt dat vrijwel iedereen hier eigenlijk een tip van je wil hebben. Het maakt 
niets uit of ze wel of niets voor je hebben gedaan. 

Uiteindelijk stappen we in de taxi die ons naar de haven van Cebu moet brengen. Bij het 
instappen krijgen we al direct het vriendelijke verzoek om de portieren van de binnenkant 
op slot te doen en de ramen gesloten te houden!! 
Zo, goed begin hier op de Filippijnen. 
Helaas was de Engelse taal bij onze chauffeur gestopt nadat hij de woorden yes en no onder 
de knie had. Dus weinig tekst en uitleg onderweg. 
Heb altijd gedacht dat het rijden in Indonesië een chaos was. Vergeleken met hier valt dit 
echter wel mee. Ook hier is de claxon het meest essentiële onderdeel van de auto en verder 
zijn er denk ik geen regels. Als ik zelf had moeten rijden had ik denk ik de volledige 3 weken 
nodig gehad om tot bij de haven te komen. 
Via allerhande straatjes en zijwegen wist onze chauffeur uiteindelijk de haven te bereiken. 
Onderweg viel op dat er toch wel veel bedelaars op straat zijn. 
Alhoewel ik van de 7 jaren in dienst wel het een en ander gewend was moest ik toch even 
goed kijken toen we in de haven aankwamen. Had het gevoel alsof we in het voorportaal van 



fort Knox terecht waren gekomen. 
Bewakers met riotguns die een olifant in 100 stukken konden schieten bewaakten het 
terrein en vertelden je ook of je wel of niet mocht parkeren. 
Na verschillende rondjes te hebben gereden had onze chauffeur toch eindelijk een 
parkeerplaats gevonden die ook de goedkeuring kreeg van de lokale Sylvester Stallone met 
bijbehorende bewapening. 
Nadat de chauffeur kaartjes voor ons had gekocht voor de snelboot naar Bohol reed hij naar 
de steiger van Ocean ferry waar direct weer een aantal dragers de auto bestormden. 
De chauffeur regelde alles en wees iemand aan die het moest uitvoeren. Kon me overigens 
niet aan de indruk onttrekken dat het een bekende van hem was! 
Nadat de chauffeur vertrokken was bracht de goede man, onder vermelding van het feit dat 
hij toch eigenlijk wel een fooi verdienden voor zijn assistentie, naar de plek waar onze 
bagage gewogen diende te worden. Na betaling van 450 Filippijnse Pesos (ongeveer 9 €) was 
ook de kapitein zover dat hij onze bagage eveneens wilde overzetten. 
Tevens werden wij erop gewezen dat ook onze trolley’s als bagage mee moesten. Aangezien 
wij hierin onze ademautomaat, duikcomputers en ook de onderwaterapparatuur voor foto’s 
en video’s hebben zitten, was dit voor ons onbespreekbaar.  
Nadat we ze erop gewezen hadden dat we deze onder geen enkele voorwaarde als bagage 
lieten meegaan ging men, onder luid protest, ermee akkoord dat we deze als handbagage 
zouden meenemen. 
We hadden nog net tijd om 2 flesjes water te kopen toen iedereen opgeroepen werd om aan 
boord te gaan. 
Bij het betreden van de snelboot bleek dat er plaatsen voor ons gereserveerd waren. Na 
aankomst bij onze gereserveerde stoelen kon ik mij niet aan de indruk onttrekken dat bij de 
bouw van de snelboot in ieder geval geen westerling model heeft gestaan. 
Met geen mogelijkheid kon ik mij in de voor mij gereserveerde stoel wurmen omdat de 
beenruimte niet te behappen was. Zelfs de veelvuldig geroemde embryo houding kon hierin 
geen uitkomst bieden. Dus het landingsgestel languit in het gangpad gedeponeerd en zo 
maar blijven zitten. 

Onmiddellijk na vertrek uit de haven werd er, op een groot TV scherm, een James Bond film 
gestart. Vond het een beetje vreemd omdat ik wist dat de film 2 uur duurde en we immers 
een snelboot genomen hadden. 
Ik was tussendoor nog even naar het toilet geweest op de boot en bij terugkomst heb ik Tiny 
maar het advies gegeven om het op te houden tenzij het beslist niet anders kon. 
Alsof de kapitein het met de makers van de film had afgestemd kwamen we na 2 uur varen 
met de snelboot in Tagbilaran, de ferryhaven van Bohol aan. Op het moment waarop het 
schip de kant aantikte begon de aftiteling van de film. 
Ben benieuwd wat we op de terugweg te zien krijgen! 
 
Nadat we de snelboot hadden verlaten moesten we nu eerst onze bagage ophalen. Wat een 
chaos! Onze bagage werd uitgeladen en de nieuwe bagage werd ook al ingeladen. De 
nieuwe passagiers mochten ook al inchecken dus het was een echt gekkenhuis daar op de 
kade. Wij besloten gewoon te wachten tot iedereen klaar was omdat er met onze bagage 
toch geen doorkomen was. 
Dus even rustig daar aan de kant gezeten en lachend de chaos bekeken. 



Nadat de kade was leeggelopen pakten wij onze bagage bij elkaar en buiten aangekomen 
hadden we ook al snel onze chauffeur gevonden. 
Vrijwel nieuw busje met airco en nadat we nog snel even een sanitaire stop hadden 
gehouden onmiddellijk verder naar onze eindbestemming. 
Gelukkig had deze chauffeur beter opgelet tijdens de Engelse les en konden we met hem, in 
gebrekkig Engels, in ieder geval wel praten. 
Na een dik uurtje rijden kwamen we dan uiteindelijk op onze eindbestemming aan: het Oasis 
resort. 
Een blik op onze klok laat zien dat we inmiddels 28 uur aan het reizen zijn geweest om onze 
eindbestemming te bereiken! Tja, je moet er iets voor over hebben zullen we maar zeggen! 

Het resort is eigendom van de Nederlander BJ (Bert Jan) Schaap en de manager ter plekke 
(Marcus) is eveneens een Nederlander. Naast dit resort heeft BJ zoals ze hem hier noemen 
ook nog het Sumisit resort in Moalboal en is men nu ook een nieuw resort aan het optuigen 
in Malapascua. 
We worden direct verwelkomd met een heerlijk koel drankje en na het invullen van de 
noodzakelijke formaliteiten worden we naar huisje nummer 7 gebracht waar onze bagage al 
klaarstaat. 

           
 
Het eerste wat we doen is de kleren uit, zwemkleren aan en we laten ons in de pool vallen. 
Zo, nu is de vakantie dus echt begonnen. 

Na enige tijd in de pool te hebben gelegen gaan we terug naar ons huisje en kleden ons om 
zodat we een hapje kunnen gaan eten. 
We besluiten gewoon van het restaurant van Oasis gebruik te maken en dat bleek een goede 
keuze. Heerlijk gegeten voor weinig geld.  
Nadat we ook nog enkele lokale biertjes (San Miquel voor de insiders) tot ons hebben 
genomen overvalt ons de moeheid en om 22:00 uur plaatselijke tijd houden we het voor 
gezien. Na 33 uur wakker te zijn geweest val ik onder het lopen naar ons verblijf al bijna in 
slaap en daar aangekomen weet ik weer wat echt belangrijk is aan een vakantie. 
Een goed bed! 
 
Vrijdag 26 februari 
Heerlijk geslapen en om 08:30 uur wakker geworden. Even lekker ontbijt genomen en 
aansluitend het resort eens verkend. 
Mooi resort met 21 huisjes en, voor zover ik kan beoordelen, ruime kamers. Tevens is er een 
leuke pool in het midden en beschikken ze over een eigen restaurant met lekker eten. 



           
 
Aan restaurants in de buurt overigens geen gebrek. Aan het strand liggen ze naast elkaar 
opgetuigd. 
Vanaf het resort is het 1 minuut lopen naar het strand waar ook Seaquest Divers hun 
onderkomen hebben. 

           
 
We lopen binnen en nadat men ons duik en Nitrox brevet heeft gezien mogen we de 
noodzakelijke papieren invullen. Geen vragen omtrent een medische verklaring maar wel 
moeten we ons duikbrevet voor de tijd dat we bij hun duiken daar achterlaten. 
We geven aan dat we zondag 28 februari onze eerste duik willen doen en dan zullen bepalen 
of we die dag nog een tweede duik zullen maken. 
De rest van de dag verbrengen we in de buurt van de pool en tussendoor nuttigen we nog 
heerlijke mangodrankjes. 
Later op de avond eten we weer overheerlijk in het restaurant en na verwoede (overigens 
vruchteloze) pogingen te hebben ondernomen om een mail te verzenden duiken we tegen 
22:30 ons nest in. 
 
Zaterdag 27 februari 
Het is 00:45 uur als ineens een alarm afgaat in het resort. 
Als ik naar buiten kijk zie ik een aantal medewerkers met lampen over het terrein 
heenrennen maar verder is er niets verdachts te zien. 
Nog enkele uren lang zie ik door het raam dat medewerkers met lampen over het terrein 
blijven lopen. Daarna gewoon weer lekker geslapen. Achteraf vertelde Marcus dat er sprake 
was van vals alarm. 
De rest van de dag doen we weer heerlijk relaxen aan de pool en zoeken ons weer wat 
overheerlijks uit op de menukaart. 
Wat kan een duikvakantie toch mooi zijn! 



In de avonduren ontvangt de laptop het signaal van een onbeveiligd netwerk en ik log snel in 
om mijn eerste mail te versturen. Eindelijk is het dan gelukt! 

Zondag 28 februari 
We nemen aan dat we voldoende geacclimatiseerd zijn en besluiten vandaag onze eerste 
duik te maken. 

Duikstek: Garden Eel Duiktijd: 62 minuten Duikdiepte: 21,5 meter 
Het probleem begint al om onder te komen. We hebben nieuwe duikpakken die we, 
vanwege de late levering, niet meer in het zwembad hebben kunnen uitproberen. 
Hoe we ook ons best doen en uitblazen, we komen niet omlaag. Dus nog even wat extra lood 
bij het bootje opgehaald en die links en rechts in de zakken maar tijdelijk opgeslagen. 
Met dit extra gewicht kom ik wel omlaag maar helaas heb ik nu aan een kant meer lood als 
aan de andere kant. Gevolg hiervan is dat ik steeds de neiging heb om op mijn zijkant te 
zwemmen. 
Behoudens een mooie naaktslak zien wij niet zoveel schokkend mooie dingen. Onze 
mededuikers zijn gelukkig iets enthousiaster. 
Heb wel een steeds vollopende bril en moet de hele duik uitblazen. Zonder verdere 
problemen maken we de duik af. 

Duikstek: Kalipayan Duiktijd: 61 minuten Duikdiepte: 18,8 meter 
Uiteraard hebben we voor onze 2e duik even het lood opnieuw verdeeld over de diverse 
compartimenten zodat links en rechts hetzelfde gewicht zit. Dit maakt het duiken al een stuk 
aangenamer. 
Tijdens deze duik besluiten we onze nieuwe videocamera eens uit te proberen. Helaas is 
alles pas net voor vertrek geleverd kunnen worden en hebben we geen tijd gehad om thuis 
nog een aantal maal ermee te duiken. Het hele spul inclusief lampenset weegt 6,25Kg en dat 
is vele kilo’s meer als onze oude set. Dus het zal even wennen zijn. 
Helaas blijkt het ook nog een stromingsduik te zijn en Tiny moet behoorlijk werken om 
stroming en camera de baas te blijven. 
Voor de eerste keer zijn een aantal opnames toch al van redelijke kwaliteit. We zullen na 
thuiskomst in ieder geval iets aan de drijfkracht moeten gaan doen van de camera. Die is nu 
duidelijk negatief en we moeten kijken hoe we die neutraal kunnen krijgen. Daar vinden we 
wel wat op. 
Het is verder een rustige duik waarbij we onder andere een kleine witoogmurene, een valse 
steenvis en verder beter koraal als op de eerste duikstek. 
 
Maandag 1 maart 
Duikstek: Black Forest Duiktijd: 63 minuten Duikdiepte: 26,9 meter 
Vandaag gaan we 2 duiken maken bij het eiland Balicasaq. 
De eerste duik is een prachtige duik zonder stroming met mooi koraal en veel vissen. 
We zien onder andere 3 schildpadden en enkele scholen vissen. Aan het einde van de duik 
zitten nog 6 prachtige naaktslakken bij elkaar op een stuk koraal. 
Helaas hebben we deze keer niets bij ons om het voor het nageslacht vast te leggen. 
Mooie duik die voor herhaling vatbaar is.  



Duikstek: Divers Heaven Duiktijd: 56 minuten Duikdiepte: 21,3 meter 
Voor de 2e duik bij Balicasaq neem ik mijn fotoapparaat mee. 
Enkele minuten na de dropoff zie ik onder mij een hele grote schildpad. Hij ligt beduidend 
dieper dan de maximaal aangegeven duikdiepte dus niet er naartoe en geen foto.  
Ook nu weer een stromingsduik en gedurende 30 minuten is het hard aanpoten om tegen de 
stroming in te peddelen. Tijdens de verdere duik zie ik nog een drietal andere schildpadden 
die echter allemaal te ver weg zijn om een goede foto van te maken. 
Ook hier weer prachtige koralen met mooie kleuren.     

           
 
We besluiten om morgen ook weer naar Balicasaq te gaan om te duiken. 

Dinsdag 2 maart 
Ik moet midden in de nacht opstaan omdat ik wat buikkrampen heb en op het toilet 
aangekomen is de oorzaak al snel duidelijk: diarree! Nadat in de ochtend ook Tiny hier last 
van krijgt moeten we ons tot onze spijt afmelden voor duiktrip naar Balisacaq. Er is 
weliswaar een toilet aan boord van het schip maar die is uitsluitend voor de kleine behoefte 
bedacht. Om te voorkomen dat duikers na ons moeten melden dat het zicht onderwater 
bedroevend slecht was offeren wij ons derhalve maar op en gaan niet mee. We passen ook 
het ontbijt voor vandaag aan (geroosterd brood met thee) en hopen zo de klachten weer 
snel in het gareel te krijgen. 
We houden, met dank aan de medical divers opleiding van Rob, onze vochthuishouding in de 
gaten en brengen zo de ochtend door.  
Tegen de middag besluiten we om een duik te gaan maken op het huisrif. We willen wel 
graag blijven duiken, maar uitsluitend als dat verantwoord is! 

Duikstek: Alona Beach huisrif Duiktijd: 64 minuten Duikdiepte: 20,0 meter 
Het blijkt uiteindelijk een leuke en ontspannen duik te zijn. Ook deze keer is er weer 
stroming maar gelukkig gaan we al driftend langs de wand af. 
We komen een grote groep grote vleermuisvissen tegen en zien verder nog een prachtige 
grote zwarte hengelaarsvis die zich achter een zwarte veerster heeft verborgen. Natuurlijk 



ook nog veel andere leuke dingen. 

           

Woensdag 3 maart 
Tot verbazing van de medewerkers van de duikshop geven we aan dat we vandaag 3 duiken 
op het huisrif willen maken. 
Dit heeft deels te maken met het feit dat we nog een beetje last van diarree hebben maar 
we willen graag verschillende settings op onze nieuwe onderwater videoapparatuur 
uitproberen. En dan is het best wel handig als je steeds op dezelfde plek doet duiken. 

Duikstek: Alona Beach huisrif Duiktijd: 49 minuten Duikdiepte: 23,3 meter 
We maken een aantal opnames die goed blijken uit te pakken. 
Ook nu weer een driftduik met de stroming mee en lekker ontspannen en rustig genieten 
van de mooie dingen onderwater. 

Duikstek: Alona Beach huisrif Duiktijd: 47 minuten Duikdiepte: 18,1 meter 
Ook met de volgende instelling boeken we goed resultaat. Tiny weet, met dank aan onze 
diveguide Felix, onder andere een grote gele hengelaarsvis op de digitale film vast te leggen. 
Wederom een driftduik met de stroming mee. 

Duikstek: Alona Beach huisrif Duiktijd: 45 minuten Duikdiepte: 14,8 meter 
De omstandigheden tijdens de laatste duik zijn beduidend anders. De branding heeft danig 
toegenomen en hierdoor is er heel veel sediment in het water. Tot overmaat van ramp 
besluit Felix ook nog eens dat we tegen de stroom in moeten gaan. Ik meen mij te 
herinneren dat mij eens iemand heeft verteld dat duiken een sport voor luie mensen is!! 
Niets is minder waar hoor! 
De video-opnames zijn dan ook navenant en kunnen vrijwel direct de digitale prullenbak 
vullen. 

Donderdag 4 maart 
Vandaag is onze laatste duikdag hier op Panglao Island en we besluiten slechts 1 duik te 
maken vandaag. 

Duikstek: Arco Point Duiktijd: 62 minuten Duikdiepte: 22,1 meter 
Zoals altijd bij een laatste duik geen foto of videoapparatuur meegenomen. 
We maken een prachtige driftduik langs mooi gekleurd koraal. Ook nu weer weinig vissen en 
toch weer redelijk veel sediment in het water. 
Al met al echter een mooie afsluiting van onze duiken hier op Panglao. 

De rest van de dag drogen we onze spullen, handelen de administratieve zaken bij de 
duikshop af en hangen wat aan de pool waar we onszelf trakteren op een lekker ijsje. 



Voor zover mogelijk pakken we al wat spullen in en tussendoor krijgen we nog even het 
bericht dat onze geplande overtocht met de snelboot van 9:30 uur door de maatschappij 
geannuleerd is.  Uiteindelijk krijgen we te horen dat er reserveringen gemaakt zijn voor een 
ferry die 1 uur later vertrekt. 

In de avond gaan we weer heerlijk eten in het restaurant en praten gezellig nog wat na met 
Nederlandse en Duitse gasten die nog enkele dagen blijven. 

Wat kunnen we zeggen over ons verblijf op Panglao Island 
Met Oasis hebben we geen slechte keuze gemaakt voor wat betreft het verblijf hier. Goed 
verzorgd complex onder Nederlandse leiding met zeer vriendelijk personeel en een 
uitstekende keuken. Wij zouden bij een volgend bezoek aan Panglao zeker weer voor Oasis 
kiezen waarbij we dan wel ook volpension zouden nemen. 
Het bijbehorende Seaquest divecenter heeft goede boten en diveguids. Minpuntje was wel 
dat er niet gekeken werd of wij in het bezit waren van een geldige medische verklaring. 
Wat enigszins tegenviel was de hoeveelheid vis en het feit dat er toch wel veel sediment in 
het water zat. Wat dat betreft heeft het niet aan onze verwachtingen voldaan. 
Alle duiken zijn stromings/driftduiken waarbij het tijdens ons verblijf zo was dat de stroming 
na de middag aanzienlijk toenam. 
 



Vrijdag 5 maart 
Vandaag staat de overtocht naar het eiland Cebu en de verdere transfer naar Moalboal op 
het programma. In Moalboal verblijven we 12 dagen bij Magic Island. 
We ontbijten op ons gemak bij Oasis en om 10.15 uur staan we klaar en wachten op onze 
chauffeur die ons naar Tagbilaran ,de haven van Bohol, brengt. 
Na de gebruikelijke rompslomp in de ferryhaven en het wapperen met de noodzakelijke 
Peso’s kunnen we in de vertrekhal wachten op de aankomst van onze Oceanjet. 

           
 
Met de gedachte van de vorige overtocht nog in mijn achterhoofd wil ik voor vertrek van de 
boot nog even naar het toilet…….maar die is nergens te vinden in de vertrekhal! 
Dan maar hopen dat de blaas het weet te houden na de laatste medische ingreep en aan 
boord van onze snelboot die ons in 2 uur tijd hotsend, botsend en stampend naar de 
ferryhaven van Cebu brengt. 
Helaas zijn er problemen met het opstarten van de film. Uiteindelijk lukt het om deze aan de 
praat te krijgen maar als we in de haven van Cebu binnenvaren is het einde van de film nog 
niet in zicht. Jammer, maar er zijn ergere dingen in het leven. 
Nog even de gebruikelijke chaos van het afhalen van de bagage en aansluitend lopen we 
naar de uitgang waar ik de chauffeur van Magic Island al zie staan. 
Met een luxe auto vertrekken we voor onze 2 uur durende rit naar Moalboal. Door Cebu 
rijdend zien we de armoede waarin velen moeten leven en ook gedurende de rest van de rit 
kijken we onze ogen uit. 
Verbaas me ook over de slechte internetverbinding. Aan de hoeveelheid kabels op de 
Filippijnen kan het in ieder geval niet liggen valt me direct op. 

           
 
Er zijn wel opvallend veel scholen en kerken waarbij we ook veel basketbalvelden zien. Tja, 
de Amerikaanse invloeden zijn nog steeds zichtbaar. 
Op Magic Island aangekomen maken we kennis met Desiree en Arie en in de loop van de 
avond ook met de andere gasten welke overigens allen uit Nederland komen. 



We verkennen het resort en eerlijk is eerlijk. Alles ziet er perfect verzorgd uit. 

           
 
Ook de boten zien er goed uit en het onderkomen waar we onze spullen kunnen opslaan is 
van ongekende klasse. In die vorm hebben wij het nog nergens meegemaakt. 

           
 
Tijdens het gezamenlijke avondeten maken we voor de eerste keer kennis met culinaire 
hoogstandjes van Fred en Madeleine. Had hierover al het een en ander op internet gelezen 
maar de werkelijkheid overtreft de stoutste verwachtingen. 
Morgen gaan we duiken op Pescador Island en we zitten op de boot met George, Adrie, 
Helene, Theo en Linda. Moe van de reis gaan we naar bed en verheugen ons op de duik van 
morgen. 
 

Zaterdag 6 maart 
Duikstek: Pescador West Duiktijd: 64 minuten Duikdiepte: 25,6 meter 
Zoals altijd bij een eerste duik nemen we ook deze keer geen foto of videoapparatuur mee. 
Direct bij de drop-off moeten we eerste even kort tegen de stroming inzwemmen om aan de 
westkant van het eiland te komen. Kort daarna worden we opgepakt door de stroming en 
driften langs een mooie wand. Na enkele minuten zien we een school van duizenden en 
duizenden sardientjes die, glinsterend in het zonlicht, hun kapriolen uithalen. 
Tijdens de duik zien we prachtig gekleurde koralen en op het einde nog een mooie schildpad. 
Leuke duik die we beslist nog eens met de videocamera moeten doen. 
 

Duikstek: Pescador East Duiktijd: 64 minuten Duikdiepte: 15,5 meter 
Ook tijdens de 2e stromings- en driftduik op Pescador eiland (die ons deze keer aan de 
oostkant voorbij laat gaan) zien we prachtige koralen en schitterend begroeide steilwanden. 
 
Duikstek: Huisrif Duiktijd: 58 minuten Duikdiepte: 16,9 meter 



We maken een duik op het huisrif om onze videoapparatuur te testen. Naast het 
gebruikelijke spul komen we een mooie naaktslak tegen en op het ondiepe gedeelte zitten 
erg veel zeenaalden. 
 

Zondag 7 maart 
Duikstek: Sanctuary West Duiktijd: 64 minuten Duikdiepte: 32,2 meter 
Een prachtige duik langs een wand met een woud van hele grote gorgonen. Naast een paar 
slakken komen we ook nu weer op het einde een schildpad tegen. 
 
Duikstek: Eyoy Point Duiktijd: 63 minuten Duikdiepte: 23,0 meter 
Rustige duik langs een wand met mooie koraaltuinen. We komen verder geen bijzondere 
dingen tegen. 
 

Maandag 8 maart 
Duikstek: Dolphin House Duiktijd: 67 minuten Duikdiepte: 28,7 meter 
Omdat George en Adri vandaag de laatste duik maken mogen zij de duikstekken bepalen. 
Tijdens de eerste duik komen we prachtige slakken tegen en zien we ook weer een 
schildpad. Lekkere rustige driftduik. 

           

Duikstek: Fish Feeding Duiktijd: 81 minuten Duikdiepte: 24,2 meter 
Bij deze duik bleek de verrassing aan het einde te zitten. Nadat we een mooie driftduik 
hebben gemaakt langs koraaltuinen blijkt het onder de boot een waar paradijs voor een 
aantal slakken te zijn. Als we op de boot zijn aangekomen krijgen we te horen dat diegenen 
die als eerste aan boord zijn gegaan in de verte nog enkele malen de staart van een 
walvishaai hebben gezien! 

           
 



Duikstek: Pescador West Duiktijd: 61 minuten Duikdiepte: 16,7 meter 
We maken een nachtduik waarbij we in het begin behoorlijk door de stroming worden 
meegenomen. We passeren prachtig gekleurde steilwanden, zien grote krabben, een 
schildpad die me ongeveer in de lens van de videocamera zwemt en op het einde nog een 
spookfluitvis. 
Prachtige duik!  
  

Dinsdag 9 maart 
Duikstek: Talisay Point Duiktijd: 65 minuten Duikdiepte: 25,0 meter 
De allereerste duik waarbij er op geen enkele wijze sprake was van stroming. We zien 3 
schildpadden maar verder niets bijzonders. 
Op de boot aangekomen blijkt Linda problemen met haar oren te hebben. Naar later zal 
blijken is voor haar het duiken voorbij vanaf dat moment. 

           

Duikstek: Basdiot Duiktijd: 68 minuten Duikdiepte: 24,4 meter 
Een tweetal spookfluitvissen en een schildpad trekken deze driftduik aan ons oog voorbij. 
Verder geen schokkende zaken tegengekomen. 
Bij deze duik vallen wel de hoeveelheid doornkroonzeesterren op die het koraal vernietigen. 
Terug bij het resort aangekomen melden we dit direct en in de avond gaan de instructeurs 
direct op pad om doornkroonzeesterren te vangen. 
Binnen 1 uur tijd worden er een honderdtal gevangen en in een kist afgevoerd voor 
vernietiging. Een van de gidsen komt nog licht in aanraking met een van de beestjes maar na 
een paar dagen blijkt de zwelling te zijn weggetrokken en heeft hij alleen nog een beetje een 
verdoofd gevoel in de vinger. 
 

Woensdag 10 maart 
Na het ontbijt nemen we afscheid van George en Adri die vandaag helaas vertrekken en op 
weg naar huis gaan. Bij het uitvaren voor onze duik van vandaag zwaaien zij ons uit en in de 
loop van de ochtend worden zij naar het vliegveld van Cebu gebracht voor de lange weg naar 
huis. 

Duikstek: Tuble Reef North Duiktijd: 67 minuten Duikdiepte: 26,6 meter 
Deze keer een minder spectaculaire duik voor wat betreft het koraal wat we onderweg te 
zien krijgen. Bij het uitduiken echter ook nu weer mooie koraaltuin. Tijdens de duik krijgen 
we naaktslakken, spookfluitvissen en ook nog een schildpad te zien. 
 



Duikstek: Eking Point Duiktijd: 74 minuten Duikdiepte: 20,2 meter 
Ook deze keer weinig spectaculairs voor wat betreft koraalwanden tijdens de duik. Ondiep 
weer mooie koraaltuinen en onderweg maak ik mooie videoopnames van een schildpad. 
Ook nu weer een spookfluitvis, een mooie anemoonkrab, een grote school scheermesvissen 
en een prachtige naaktslak gezien en op video opgenomen. 
 

Donderdag 11 maart 
We hebben vandaag een hele boot met duikgids voor ons alleen. 
Helena, Theo en Linda gaan vandaag de tocht naar de Kawasan watervallen maken en zijn 
daarnaast hun spullen aan het drogen omdat ze morgen naar huis gaan. 

Duikstek: Kasai Wall Duiktijd: 86 minuten Duikdiepte: 27,6 meter 
De koralen op diepte zijn wel beschadigd maar op het ondiepe gedeelte is het, zoals vrijwel 
altijd, erg mooi. 
Ook nu weer 4 schildpadden en op het einde nog een mooie naaktslak. 
Verder een rustige driftduik. 

           

Duikstek: Talisay Wall Duiktijd: 67 minuten Duikdiepte: 20,7 meter 
Tijdens deze driftduik komen we 2 schildpadden tegen. Verder geen spectaculaire dingen 
gezien. 
 

Vrijdag 12 maart 
Naast Judith uit Nederland komen ook Anette uit Duitsland en Mathias en Tinna (Spaans / 
Deens koppel) op de boot erbij. Anette is met haar moeder op reis die nogal stoïcijns 
overkomt en waar verder geen enkele lach vanaf kan! Ook Anette komt nogal bazig over in 
haar doen en laten en wil graag de aandacht opeisen. Niet zo ons type. Met de anderen klikt 
het meteen. 

Duikstek: Copton Point Duiktijd: 61 minuten Duikdiepte: 23,3 meter 
Al snel na de dropoff komen we een geringde zeeslang tegen die zich de tijd neemt om Tiny 
eens aandachtig te bekijken. Helaas heb ik de videocamera en heeft hij verder geen enkele 
interesse om zijn gezicht richting camera te wenden voor een close-up opname. 
Naast een dwergvleugelpaardvis (beter bekend onder de naam Pegasus vis) komen we ook 



nu weer 4 schildpadden tegen. 
Mooie duik! 

Duikstek: White House Duiktijd: 68 minuten Duikdiepte: 20,5 meter 
De 2e duik is weer een driftduik die ons naast 2 schildpadden weinig nieuws verder laat zien. 
 

Zaterdag 13 maart 
Duikstek: Serena Point Duiktijd: 62 minuten Duikdiepte: 24,3 meter 
We gaan vandaag duiken naar het pygmeezeepaardje. Daar aangekomen begint Judith 
enthousiast te fotograferen. Inmiddels zie ik vanuit de ooghoeken ook al de 2e groep 
aankomen en ontstaat er op 24 meter een heuse file. 
Nadat Judith klaar is maak ik snel een paar opnames om de bodemtijd voor de mensen die 
niet met Nitrox duiken niet verder te laten oplopen. 
Als ik afstand neem van het pygmeezeepaardje neemt Judith echter direct de opengevallen 
plaats weer in en begint weer verwoed aan een nieuwe fotosessie. 
Ik wijs de gids erop dat de anderen aan het wachten zijn en dat wij plaats moeten maken. 
Heb naderhand ook aan Judith aangegeven waarom het (helaas) niet mogelijk is om alle tijd 
van de wereld te nemen voor een fotoreportage als er anderen aan het wachten zijn. 

           

Duikstek: Tuble Reef South Duiktijd: 55 minuten Duikdiepte: 24,3 meter 
De 2e duik van die dag laat weinig nieuwe dingen zien. Een rustige driftduik. 
 

Zondag 14 maart 
Duikstek: Sanctuary East Duiktijd: 62 minuten Duikdiepte: 28,6 meter 
We gaan voor de 2e keer terug naar de prachtige gorgonenwand waar we een driftduik 
maken. 

           



Duikstek: White Beach Duiktijd: 68 minuten Duikdiepte: 22,5 meter 
Tijdens de drift- en stromingsduik komen we 2 schildpadden tegen. Verder weinig 
schokkends gezien. 
 
Duikstek: Goby Point Duiktijd: 68 minuten Duikdiepte: 4,2 meter 
We maken die dag een 3e duik en gaan muckdiving doen op een ondiepe vlakte. We zien een 
heleboel leuke kleine dingen en het is altijd prachtig om te zien wat er allemaal is op een 
ogenschijnlijk verlaten zandvlakte. Naast veel verschillende garnalen komen we onder 
andere een hele kleine voorhoofdvinvis tegen en 2 spookfluitvissen. 

           

Maandag 15 maart 
Vandaag vertrekken we weer naar het kleine eiland Pescador voor een tweetal duiken. Het 
zal een dag worden die wij in ieder geval niet meer zullen vergeten!  

Duikstek: Pescador West Duiktijd: 17 minuten Duikdiepte: 20,7 meter 
Op de duikstek aangekomen geeft Nelson, de bootsman, aan dat er toch wel sterke stroming 
staat. De diveguids geven verder niet aan dat de duik dient te worden afgebroken en vol 
goede moed maken we ons klaar. Wij zitten in de eerste groep en een aantal minuten na ons 
zal ook de volgende groep te water gaan. Wij geven aan dat wij niet al te diep willen gaan 
omdat ik de videocamera bij me heb en opnames wil gaan maken van de grote zwerm 
sardientjes die op ongeveer 10 meter diepte zwemt. De diveguide en een andere duiker uit 
onze groep zullen wel dieper gaan. 
We zijn nog maar enkele minuten in het water als het onheil zijn loop neemt. 
Als een blad in de wind wordt ik opeens speelbal van de zeer sterke stroming die me in snel 
tempo richting wanden doet sturen. Met in de ene hand de videocamera moet ik alle moeite 
doen om het vege lijf te behoeden voor een onzachte aanraking met de rotswanden. Vanuit 
een ooghoek zie ik nog net hoe ook Tiny speelbal van de stroming is geworden maar dan 
moet ik me snel weer concentreren op wat de natuur met mijzelf voor ogen heeft. 
Tussendoor ook nog steeds blijven klaren omdat ik aan mijn oren merk dat ik, zonder dat ik 
er verder iets aan kan doen, de diepte in ga. Na een ogenschijnlijk eindeloos lange periode 
laat de felle stroming mij los en kan ik achter een grote uitstekende rots even bijkomen van 
alle commoties en orde op zaken stellen. 
Ik kijk op mijn computer die aangeeft dat ik nog ruim voldoende lucht heb, op 20,7 meter zit 
en om me heen kijkend maakt een vreemde gewaarwording zich van mij meester….. ik ben 
helemaal alleen! Van mijn buddy is geen spoor te bekennen hetgeen, na wat net heeft 
plaatsgevonden, niet zo vreemd is. Mede dankzij de genoten opleiding is er van paniek 
verder geen sprake en ik blijf nog enkele minuten wachten en tuur inspannend voor, naast, 
achter, boven en onder mij maar kan geen enkel signaal vinden dat mijn buddy ook maar 



ergens in de buurt is. Helaas is er ook nog sprake van enig sediment in het water hetgeen 
mijn zoektocht ook niet ten goede komt. Dit alles kan maar een ding betekenen: ik moet de 
duik afbreken en het scenario met betrekking tot de vermiste buddy uit de kast halen. 
Met in mijn achterhoofd de tijdens de opleiding erin gehamerde kreet dat de eigen 
veiligheid voorop staat begin ik voor de eerste keer in mijn duikcarrière  aan een 
gecontroleerde opstijging zonder buddy!!! Ik kan jullie verzekeren dat dit niet echt een 
prettig gevoel is. 
Ik blijf de voorgeschreven veiligheidsstops in acht nemen en doe ook steeds de omgeving 
goed in het oog houden in de hoop Tiny ergens te kunnen zien. 
Helaas kan ik haar nergens vinden en als ik boven aankom komt er toevallig een andere 
duikboot aan vanuit de kant waar onze dropoff was. Ik vraag de bootsman of hij wellicht een 
duiker aan de oppervlakte heeft gezien hetgeen niet het geval is. Op mijn verzoek vaart hij 
de route nog eens terug maar buiten mij blijkt geen andere duiker aan de oppervlakte te 
zijn. Dus Tiny zit nog ergens onder water.  
Ik vraag de bootsman of hij even op het dak van zijn boot kan gaan staan en mij wil 
aangeven of, en zo ja waar hij lucht bellen ziet. 
Hij geeft aan dat er een drietal sporen van luchtbellen zijn maar telkens als ik bij een van de 
sporen ben aangekomen blijkt het altijd om luchtbellen van meerdere duikers te zijn. Een 
spoor van luchtbellen van een enkele duiker is niet te vinden. 
In de tussentijd blijf ik ook nog de verstreken tijd in de gaten houden en besluit om langzaam 
aan de oppervlakte zwemmend richting eindpunt te zwemmen waar onze boot ons zou 
oppikken.  
Als de boot mij ziet komen zij mij onmiddellijk oppikken en als ik mijn verhaal heb gedaan 
varen we de route van dropoff tot aan het eindpunt nogmaals af. 
Van Tiny echter geen spoor te bekennen. 
We varen terug naar het geplande eindpunt waar we in de verte het eerste spoor van 
luchtbellen zien aankomen. 
Na enkele minuten komt de diveguide boven die aangeeft dat Tiny bij hun is. 
Een enorme last valt van mijn schouders!! 
Na het uithangen van de veiligheidsstop zie ik dan mijn buddy weer boven water komen. 
Als ze aan boord is geklommen en de uitrusting heeft afgedaan krijg ik te horen dat zij in een 
wasmachine stroming terecht is gekomen die haar direct verticaal de diepte in trok.  
Tja, het spookte behoorlijk daar op dat stuk! 
Ook zij blijkt, nadat ze uit de stroming was gekomen, nog gezocht te hebben naar me en zag 
op enig moment luchtbellen waar ze naartoe is gezwommen. Die bleken echter van onze 2e 
groep te zijn waar ze zich bij heeft aangesloten. Een klein stukje voor deze groep zwom de 1e  
groep waar ze aansluiting bij heeft gezocht. De diveguide had vanuit de diepte echter al 
gezien dat ik aan een gecontroleerde opstijging was begonnen en wist op dat moment als 
enige dat niemand gewond en/of vermist was. Hij had ook Tiny aangegeven om gewoon bij 
de groep te blijven en de duik met hun af te maken. 
 
Duikstek: Talisay Wall Duiktijd: 57 minuten Duikdiepte: 21,8 meter 
De diveguids geven aan dat het verstandig is om de duikstek voorlopig even te mijden en in 
onderling overleg is besloten om te gaan duiken bij een van de andere duikstekken bij 
Moalboal. Omdat we allemaal erg veel inspanning hebben moeten leveren is ook besloten 



om de oppervlakte interval met 50% te verlengen zodat we meer kunnen uitwasemen.  
Na de ontberingen van de eerste duik genieten we tijdens de 2e driftduik ontspannen van de 
zaken die we tegenkomen. Wellicht als compensatie ontmoeten we deze keer zelfs 6 
schildpadden. 
 
Duikstek: Mandarin Point Duiktijd: 47 minuten Duikdiepte: 4,5 meter 
Omdat Tiny had aangegeven dat ze weinig trek meer had in een 3e duik voor die dag besluit 
Judith om samen met mij op zoek te gaan naar goede opnames van de mandarijnvis. 
Bij het schemering gaan we te water en wachten op enkele meters diepte op de prachtige 
gekleurde vissen. Helaas hebben ze weinig zin vandaag en slechts 1 keer kunnen we 
opnames maken van een koppeltje in volle actie. 
Al met al een hele leuke duik waarbij we genoten hebben van de prachtige kleuren van de 
mandarijnvissen. 
 

Dinsdag 16 maart 
Onze terugvlucht start pas morgenmiddag om 15:45 uur en we hebben dus nog voldoende 
tijd om vandaag gewoon 2 duiken te doen en aansluitend onze spullen te drogen.  
Zoals altijd ook deze keer tijdens de laatste duikdag geen apparatuur voor foto’s of video’s 
meegenomen.  
 
Duikstek: Argay Point Duiktijd: 75 minuten Duikdiepte: 28,4 meter 
We maken een mooie en rustige driftduik waarbij we nog 5 schildpadden, een grote 
krokodilvis en een juvenile vleermuisvis zien. Als Judith tenslotte ook nog een blauw 
geringde octopus weet te vinden die wij ook de eerste keer in het echt aanschouwen kan 
deze duik al niet meer kapot. 
 
Duikstek: Ravanala Duiktijd: 66 minuten Duikdiepte: 22,5 meter 
De laatste duik van onze duikvakantie op de Filippijnen 2010 is een drift- en stromingsduik. 
Ook nu weer zien we een schildpad, een zeeslang, een mooie grote naakslak en ook nu weer 
een juvenile vleermuisvis. 
Een mooie afsluiting van onze vakantie hier. 

Na terugkomst op het resort spoelen we onze kleding goed uit en laten deze drogen. 
Laat in de middag zijn de meeste dingen al droog en pakken we onze duiktas alweer in. 
We laten ons die dag nogmaals heerlijk masseren door de dames en genieten van het mooie 
weer, de leuke mensen op het resort en van het mooie uitzicht. 

           



In de avond genieten we nog een laatste keer van overheerlijke kunsten van Fred en 
Madeleine. 
 
Woensdag 17 maart 
Het is de dag van vertrek en we gaan nog naar de briefing en zwaaien de boot uit. 

           

We pakken onze laatste spullen in en stipt op tijd vertrekken we naar de luchthaven van 
Cebu voor onze lange vlucht naar huis. 

Wat kunnen we zeggen over ons verblijf op Magic Island Resort 
We kunnen alleen maar alle positieve berichten op het internet onderschrijven. Een 
werkelijk prachtig resort met vriendelijke mensen en een keuken waar mening restaurant 
jaloers op zou zijn. 
Leuke duikstekken die, met name op het ondiepere deel, er perfect bij liggen.  
Alhoewel Indonesië toch onze favoriet zal blijven vanwege de meer gevarieerde duiken staat 
dit resort beslist op de nominatie om nog eens te bezoeken. 
Voorlopig moeten we dit uitzicht weer even gaan missen. 

 
 

 


