Reisverslag duikvakantie Indonesië 2010 (Lembeh Street → Sahaung → Bali)
Nadat we door omstandigheden in 2009 niet in staat waren om Indonesië weer te bezoeken
verheugden we ons weer enorm op onze reis naar dit prachtige land.
Donderdagmiddag 19 augustus gaan we, zoals gebruikelijk voor ons vertrek, bij de oudjes
aan waarbij pa het wederom niet droog weet te houden.
Rond de klok van 13:00 uur stappen we in de auto van onze chauffeur Frans die ons naar het
A4 hotel brengt wat inmiddels ons vaste vertrekpunt is geworden voor onze vakanties.
In de avond genieten we van een heerlijk etentje in het restaurant waarvoor we ook Ankie,
die in de buurt van het vliegveld woont en welke we hebben leren kennen op onze
duikvakantie naar de Malediven, hebben uitgenodigd.
Na over alles en nog wat te hebben gebabbeld nemen we rond de klok van 23:00 uur
afscheid en kruipen onder de wol.
Vrijdagochtend 20 augustus laat onze GSM weten dat het 06:30 uur is en het tijdstip is
aangebroken om ons klaar te maken voor de lange reis.
We checken uit en de shuttlebus van het hotel vertrekt om 07:20 uur naar het vliegveld.
Daar aangekomen leveren we onze bagage in en nemen nog een heerlijk ontbijt op de
luchthaven alvorens de creditcard de belasten met de eerste taxfree uitgaven voor onze
duikvakantie 2010 naar Indonesië.
Uiteraard is ook dit maal weer Singapore Airlines de maatschappij die ons gaat vervoeren en
stipt op tijd verlaten wij om 11:30 uur met de vlucht SQ323 Amsterdam en is de lange vlucht
naar Singapore weer begonnen.
Het is inmiddels zaterdag 21 augustus als wij na bijna 13 uur vliegen rond 06:00 uur
aankomen op een regenachtig Singapore. We strekken ff onze benen en drinken iets waarna
we weer inchecken bij Silkair (dochtermaatschappij van Singapore Air) waar vlucht SQ5274
om 09:25 uur vertrekt voor het laatste deel van onze reis welke ons naar Manado moet
brengen.
Stipt op tijd landen wij om 13:00 uur in Manado en na het afhandelen van de VISA
formaliteiten en het ophalen van onze bagage zien we buiten al een medewerker staan van
Divers Lodge Lembeh (www.diverslodgelembeh.com) waar we de eerste week zullen
verblijven.
Onze bagage wordt ingeladen en na een tocht van 90 minuten komen we via allerhande
steegjes aan in de haven van Bitung.
We worden hier opgewacht door Belgis en nadat onze bagage aan boord is gebracht nemen
ook wij plaats op het schip en begrijpen dat we nog ff moeten wachten op andere gasten die
prompt met hun taxi aan de kade verschijnen.
Nadat ook de laatste gasten (4 Koreanen) met bagage aan boord zijn steken we van wal en
gaan we naar het Divers Lodge Lembeh resort welke onder leiding staat van de Nederlander
Rob Sinke en zijn Indonesische vrouw Linda.
We komen rond 16:00 uur aan op het resort en na kennis gemaakt te hebben met Rob en
Linda drinken we eerst iets in het restaurant en genieten van het prachtige uitzicht.

Het hele resort is in een berg gebouwd en om het restaurant en de bungalows te bereiken is
enig klimwerk vereist.
Dus indien jullie overwegen om ook een bezoekje aan het resort te brengen is het veelvuldig
traplopen als voorbereiding niet verkeerd.
Nadat de Koreanen ter ore is gekomen dat om 17:00 uur het de beste tijd is om de
Mandarijnvis te bewonderen maken deze ter plekke rechtsomkeer en dalen de treden weer
af om direct te gaan duiken.
Ons niet gezien hoor! Wij zullen vandaag en morgen zeker niet het water in gaan en moeten
eerst ff bijkomen van de vermoeiende reis die toch niet in de koude kleren gaat zitten.
Na het nuttigen van ons drankje worden we naar onze bungalow gebracht en zijn direct
verliefd op het heerlijke uitzicht waar we de komende tijd van kunnen genieten.

In de avonduren genieten we van het heerlijke Indonesische eten en moe van de lange reis
gaan we op tijd naar bed.
De zondag gebruiken we om lekker bij te komen van de reis en om onze duikspullen verder
uit te pakken en in elkaar te zetten.
We bekijken de ligging van de andere bungalows en zijn blij dat we niet de tophil bungalow
hebben (nog veel meer trappen op en af dus) waarvoor waarschijnlijk een hoogtestage
vooraf met zuurstof verplicht is.
Verder spreken we wat met Rob over het ontstaan van zijn resort en proberen ook met de
medewerkers te spreken die de Engelse taal echter niet allemaal evengoed begrijpen.
Rob is inmiddels 13 jaar in Indonesië en is een aantal jaren geleden ook genaturaliseerd.
Het resort bestaat uit 7 bungalows (nummer 8 is in aanbouw) die in de bergen zijn
geïntegreerd.
Tijdens ons verblijf aldaar was zijn vrouw Linda naar de Molukken gevlogen om daar in de
buurt van Halmahera land aan te kopen voor een nieuw op te zetten resort.

Een door duikers nog niet ontdekt gebied met nog volop mogelijkheden om ongerepte
natuur (zowel boven- maar zeker ook onderwater) te kunnen aanschouwen.
Maandag 23 augustus
We nemen aan dat we inmiddels voldoende geacclimatiseerd zijn en besluiten vandaag onze
eerste duik te maken.
Nadat wij onze spullen hebben uitgepakt en gecontroleerd deponeren we die in de kratten
die bij onze bungalow staan en in de loop van de ochtend worden deze door de
medewerkers van het resort opgehaald en naar de boot gebracht.
Wij hebben gekozen voor een eigen boot met een eigen duikgids. Is weliswaar een stuk
duurder maar hierdoor ben je onafhankelijk van de rest en kun je zelf bepalen hoe vaak je
wilt duiken en ook waar je wilt duiken.
Omdat er Nitrox beschikbaar was hebben we uiteraard een Nitroxpakket gekocht en hebben
ook nu weer onze eigen uitrusting meegenomen.
Duikstek: Huisrif Divers Lodge Lembeh
Duiktijd: 78 minuten Duikdiepte: 21,9 meter
Onze eerste duik maken we direct voor de deur op het huisrif. Zeer zeker voor een eerste
duik is dit doorgaans het beste. Mocht er iets mis zijn met je uitrusting (je weet immers maar
nooit of er iets beschadigd is geraakt tijdens het transport) ben je in ieder geval snel weer op
de basis om het te (laten) repareren. We krijgen onze eigen boot met bemanning en Demos
zal gedurende ons verblijf onze vaste duikgids blijven.
Ook nu weer blijken Singapore Airlines en Silk Air goed werk geleverd te hebben. Er is niets
mis met de uitrusting en tijdens onze eerste duik zien we weer een aantal mooie garnalen,
naaktslakken, een sepia, murene en natuurlijk weer veel verschillende vissen.

Aan het einde van de duik besluiten we om rond 17:00 uur nogmaals het water in te gaan
om bij de schemer te kijken naar de mandarijnvissen.
Duikstek: Huisrif Divers Lodge Lembeh
Duiktijd: 56 minuten Duikdiepte: 13,7 meter
Zoals afgesproken laten we ons rond 17:00 uur weer in het water vallen vanaf de boot en
nemen positie in voor de mandarijnvissen. Na deze prachtige vissen een tijdje te hebben
bekeken bij hun paringsritueel besluiten we om de rest van de duik nog wat om ons heen te
kijken. We zien verder nog mooie naaktslakken, koraalduivels en garnaaltjes.

Na het duiken gaan we eerst douchen en aansluitend een hapje eten. In de tussentijd
kunnen de opnames gedownload worden op de laptop.
We zijn reuze benieuwd naar de opnames omdat onze nieuwe videoapparatuur ook foto's
kan maken tijdens de video-opnames. Wellicht een goede manier om onze alsmaar
groeiende hoeveelheid duikbagage een halt te kunnen toeroepen omdat ik ook nu weer de
volledige foto-uitrusting voor onderwater ook bij me heb.
Later blijkt dat de opnames perfect zijn en ik besluit de foto-uitrusting ingepakt te laten en
uitsluitend de videocamera te gebruiken om foto's te maken.
Dinsdag 24 augustus
Duikstek: Batu Lubang
Duiktijd: 79 minuten Duikdiepte: 19,7 meter
Na een korte tocht met de boot laten we ons om 09:15 uur weer in het heerlijke zoute water
vallen. Het blijkt dat we in een waar eldorado terecht zijn gekomen en komen ogen te kort
om het allemaal in ons op te nemen.
We zien onder andere een blauw geringde octopus en mooie hengelaarsvissen.

Omdat we nog niet alles goed op de gevoelige plaat hebben weten vast te leggen besluiten
we spontaan nog een duik te doen op dezelfde duikplaats.
Duikstek: Batu Lubang
Duiktijd: 80 minuten Duikdiepte: 14,7 meter
Tijdens onze tweede duik zien we de zeldzame Rhinopia en ook nu weer andere prachtige
hengelaarsvissen.

We zijn blij dat we nogmaals op dezelfde plek hebben gedoken. Was zeker de moeite waard!
Duikstek: Teluk Kambahu 3
Duiktijd: 68 minuten Duikdiepte: 16,9 meter
Tiny besluit de derde duik over te slaan en samen met Demos bekijk ik de wondere wereld
van Lembeh Street. Het is nog ff wennen met de videoapparatuur en enkele malen moet ik
de opname opnieuw doen omdat ik natuurlijk aan de verkeerde knop heb gezeten.
Valt niet mee maar zal zeker een kwestie van veel oefenen en wennen worden.
Tijdens deze duik zie ik weer mooie naaktslakken en ook de coconutoctopus die echter deze
keer, wegens gebrek aan een goede coconut, een leeg blik als onderkomen heeft
uitverkoren.

Woensdag 25 augustus
Duikstek: Demos Place
Duiktijd: 88 minuten Duikdiepte: 21,6 meter
De eerste duikstek waar we nu gaan duiken ligt eigenlijk tussen twee duikstekken in. We
besluiten spontaan om hem dan maar Demos place te noemen omdat we hier op advies van
onze duikgids te water gaan.
Tijdens de afdaling zien we al direct een of andere kleine hengelaarsvis door het water
dwarrelen. Verder zien we voorhoofdsvinvissen, de mimmic octopus, een zeepaardje, een
langpootoctopus, de flamboyante sepia, naaktslakken en bij het opstijgen nog een grote
octopus. We zijn in ieder geval blij met de keuze voor deze duikplaats door Demos.

Duikstek: Magic Rock
Duiktijd: 74 minuten Duikdiepte: 17,2 meter
Tijdens de tweede duik van deze dag zien we direct na de dropoff al een mooie schommelvis
in het koraal liggen. Verder zien we een mooi getekende steenvis en voor de rest zien we,
voor zover dat nog mogelijk is zonder bril, wel heel klein spul.
Lekkere rustige en ontspannen duik.

Duikstek: Huisrif Divers Lodge Lembeh
Duiktijd: 63 minuten Duikdiepte: 15,3 meter
Als laatste duik voor deze dag besluiten we een nachtduik te maken op het huisrif. We laten
ons kort na 18:00 uur in het water vallen en zijn nog maar net onder als we snel iets zien
bewegen. Als hij zijn camouflage heeft afgeworpen zien we de wonderpus in al zijn pracht.
Verder zien we nog mooie naaktslakken, kreeften en op het einde ook nog een grote rode
octopus. Zo, ff verwend vandaag met de diverse octopussoorten hier!!

Donderdag 26 augustus
Duikstek: Mawali wrak
Duiktijd: 58 minuten Duikdiepte: 29,9 meter
Vandaag gaan we duiken op een van de weinige wrakken in Lembeh Street. Nadat we
gisteren de planning met Demos besproken hebben geeft deze aan dat we eerst ff moeten
kijken hoe het met de stroming ter plekke is omdat die vrij heftig kan zijn en het duiken dan
onverantwoord is. Het wrak ligt net naast de vaarroute wat het ook nog ff spannender

maakt allemaal.
Op de duikstek aangekomen blijkt de stroming mee te vallen.
We krijgen handschoenen van Demos aangereikt omdat we ons via de boei moeten laten
afzakken naar het wrak en onder alle omstandigheden het touw waarlangs we afdalen
moeten blijven vasthouden.
Onder aangekomen blijkt het zicht iets minder te zijn vanwege het vele sediment. We dalen
af naar de bodem en maken een rondje rondom het prachtig begroeide wrak wat rechtop
staat.
Gelukkig duiken we met Nitrox zodat we toch voldoende bodemtijd hebben om het wrak
goed te bekijken.
Wat opvalt is dat hier alles een beetje groter is. Grotere kogelvissen, koraalduivels en
baramundi's. Verder op het prachtig begroeide dek ook nu weer mooie naaktslakken.

Duikstek: Nudi Reat-Reat
Duiktijd: 80 minuten Duikdiepte: 17,3 meter
Voor onze tweede duik gaan we naar een van mijn favoriete duikstekken op Lembeh. We
zien hier onder andere de elektrische mossel, een dwergvleugelpaardvis, naaktslakken en
diverse pygmeezeepaardjes.

Duikstek: Huisrif Divers Lodge Lembeh
Duiktijd: 64 minuten Duikdiepte: 13,3 meter
Onze derde duik vandaag is weer een nachtduik op het huisrif. Dit heeft er onder ander mee
te maken dat wij na 2 duiken onze apparatuur moeten opladen en het dan handig is om ff
terug in de bungalow te zijn. Het is nogal dure en gevoelige apparatuur die slecht tegen de
zeelucht kan en dus ook op de boot zo min mogelijk geopend mag worden.
Helaas doet een van onze halogeenvideolampen het niet meer na onze laatste duik. Ook de
rest van onze nog 3 weken durende vakantie krijgen we deze niet meer aan de praat.
Gelukkig geeft de ander lamp nog meer dan voldoende licht en nadat het donker is
geworden laten we ons weer in het zoute water vallen.
In het begin van de duik lijkt het erop alsof we weinig te zien krijgen deze keer maar dan
ineens zijn ze er, naaktslakken en wel hele grote!!

Naast de naaktslakken van minimaal 30 cm!! zien we ook nog mooie krabbetjes en slapende
vissen in het koraal. Leuke duik in ieder geval.
Vrijdag 27 augustus
We zijn aangekomen aan onze laatste duikdag op Divers Lodge Lembeh. Omdat ik nog niet
helemaal tevreden ben over de opnames van de zeepaardjes geef ik Demos aan dat ik graag
nog eens terug wil naar Nudi Reat-Reat.
Omdat Tiny er bij die duik niet bij was wil ik ook nog eens terug naar Teluk Kambahu.
Duikstek: Air Badjo
Duiktijd: 83 minuten Duikdiepte: 21,4 meter
Demos geeft aan dat hij tijdens deze duik op zoek wil gaan naar de tijgergarnaal. Vol goede
moed springen we achter hem aan het sop in maar helaas blijkt zijn zoektocht zonder
resultaat te zijn. Na ja, hebben we in ieder geval nog iets op ons verlanglijstje voor de
volgende keer staan.
We maken een rustige duik waarbij we wat naaktslakken en garnalen zien.

Duikstek: Nudi Reat-Reat
Duiktijd: 51 minuten Duikdiepte: 17,1 meter
We gaan terug naar mijn favoriet Lembeh duikplaats omdat ik graag wat betere opnames wil
maken van de zeepaardjes. We komen daarnaast natuurlijk ook nog andere leuke zaken
tegen zoals mooie garnalen en naaktslakken.

Duikstek: Teluk Kambahu 3
Duiktijd: 78 minuten Duikdiepte: 17,8 meter
Zo, de laatste duik op Lembeh Street vanuit het Divers Lodge Lembeh is aangebroken.
Conform verwachting stopt de apparatuur er halfweg mee omdat we deze tussendoor niet
hebben kunnen opladen. We missen hierdoor opnames van het gele zeepaardje maar
gelukkig staan de mooie hengelaarsvissen, waaronder de harige, er wel op.

Op het resort aangekomen spoelen wij de apparatuur af en beginnen al voorzichtig wat
zaken in te pakken.
In de avonduren genieten we weer van het heerlijke eten en voor de eerste keer deze
vakantie drinken we een Bintang. Ook nu weer volgen we de regel dat we geen alcohol
drinken als we de dag erna moeten duiken. Maar vandaag kan het dus en samen met Rob
praten we wat na en drinken er een paar.
Wat kunnen we zeggen over Divers Lodge Lembeh
We hebben genoten van het verblijf op Divers Lodge Lembeh en prachtige dingen gezien.
De bungalow is erg ruim en die van ons had een prachtig uitzicht over de Walenekoko baai.
Eventuele bezoekers moeten rekening houden met het feit dat de bungalows in de natuur
zijn geïntegreerd en dat er zo af en toe een kakofonie aan geluiden is. Ook hoor je
regelmatig (veelal tijdens regenbuien als deze komen schuilen) ongedierte lopen (ratten
en/of muizen) maar je ziet ze verder niet en in de bungalow hebben we, behoudens een
enkele verdwaalde mug, geen last gehad van welk ongedierte ook.
Wel zagen we een kleine boomslang, een wandelende tak en veel sprinkhanen bij onze
bungalow.

Voor de avonduren (schemering) is het aan te bevelen om je in te smeren tegen de muggen
die, wellicht als gevolg van de regelmatige regenval die wij gedurende de nacht hadden, wel
volop aanwezig waren tijdens ons verblijf.
Het (veelal Indonesische) eten is heerlijk en de medewerkers zijn erg vriendelijk.
Wij hadden een pakket met eigen boot en eigen duikgids geboekt hetgeen ons €700,00 per
persoon heeft gekost voor 7 overnachtingen inclusief alle maaltijden en non-alcoholische
dranken en 5 dagen onbeperkt Nitrox duiken.
Zouden we Divers Lodge Lembeh nogmaals willen bezoeken?
Hierop kunnen wij volmondig ja antwoorden.
Dit uitzicht zullen we echter zeker de komende tijd gaan missen!

Zaterdag 28 augustus
Na het ontbijt pakken we op ons gemak de rest van de spullen in en rekenen af met Belgis.
Afgesproken is dat we na de middag worden opgehaald door de speedboot van de Blue Bay
Divers (www.blue-bay-divers.de).
We hangen nog wat in het restaurant rond als we rond 13:30 uur horen dat de boot eraan
komt. Op het strand aangekomen herkennen we direct al Japs en ook Oping is meegekomen
om ons op te halen.
De bagage wordt ingepakt en na het afscheid nemen van Rob, Linda en de overige
medewerkers van Divers Lodge Lembeh vertrekken we naar ons bounty eiland Sahaung.

Als Japs gas geeft met de speedboot verdwijnt het strand van Divers Lodge Lembeh snel uit
zicht. Al springend en stampend over de golven vliegen we door Lembeh Street waar we
prachtige duiken hebben gemaakt.
Nu dit achter de rug is verheugen we ons ook weer op het weerzien met al onze vrienden op
het prachtige eiland Sahaung. Ook zien we uit naar Pascal, Claudia en Christian die gisteren
zijn vertrokken uit Amsterdam en die vandaag ook op Sahaung zullen aankomen.
Op de heenweg pikken we nog een gezin op bij het Pulisan resort die ook naar Sahaung
moeten. Man en vrouw met 2 jonge kinderen!!
Als we aankomen op Sahaung worden we al opgewacht door Anke en Salmon.

Na de innige begroeting drinken we een slokje en na een half uur horen we de motoren van
een andere boot. Daar zul je ze hebben!
Inderdaad zijn het onze vrienden en Pascal kan niet wachten tot de boot heeft aangelegd en
springt al van boord en komt zwemmend naar de kant toe.
Die is wel heel erg blij dat hij weer op Sahaung is!!
Nadat we ook de anderen begroet hebben gaan we nog ff in het restaurant wat kletsen
terwijl de bagage van de anderen naar de huisjes gebracht wordt.
Na een tijdje gaan wij allen onze bagage weer uitpakken en bij het heerlijke avondeten is het
al snel weer erg gezellig in ons hoekje.
De anderen zullen morgen nog niet gaan duiken en rusten nog ff uit van de lange reis.
Wij gaan uiteraard weer te water in de wondere Indonesische onderwaterwereld.

Zondag 29 augustus
Duikstek: Areng Kambin
Duiktijd: 77 minuten Duikdiepte: 25,9 meter
We maken samen met Salmon en Oping een eerste rustige duik waarbij we vooral
naaktslakken te zien krijgen. Verder gewoon lekker en ontspannen duikje.

Duikstek: Tanjung Hussi 2
Duiktijd: 54 minuten Duikdiepte: 19,8 meter
Ook tijdens de 2e duik krijgen we weer mooie naaktslakken te zien. Verder bekijken we een
tijdje een sepia die rustig blijft hangen als wij in de buurt zijn en bij het opduiken zien we
tientallen pijlinktvissen net onder de oppervlakte hangen.

Tijdens de duik hebben we last van sterke en steeds van richting veranderende stroming.
Maandag 30 augustus
Duikstek: Batu Belah
Duiktijd: 79 minuten Duikdiepte: 22,4 meter
Vandaag gaan onze vrienden ook voor de eerste keer mee duiken. Omdat ze de lange vlucht
nog deels in de benen hebben besluiten we om het in ieder geval rustig aan te doen.
We zien weer prachtige naaktslakken tussen het veelal mooi gekleurde koraal.

Duikstek: Busa Bora 2
Duiktijd: 76 minuten Duikdiepte: 20,9 meter
Prachtige duik waarbij we ogen te kort kwamen.
Mooi zeepaardje, prachtige naaktslakken, schommelvissen, garnalen en veel vis rondom
enorme koraalblokken.

Na terugkomst op Sahaung gaan we na het douchen eerst ff een hapje eten. In de tussentijd
kan de op de laptop aangesloten videorecorder weer de actuele opnames overspelen.
We babbelen nog even na over de prachtige duik van zonet en aansluitend kruip ik achter
mijn rekencentrum in de bungalow.
Ik ben goed en wel een uurtje bezig als ik ineens een hoop stemmen hoor en mensen met
water voorbij zie lopen. Buitengekomen zie ik ook Japs al met een zuurstoffles lopen naar de
bungalow van Claudia en Christian en weet dan al genoeg.
Iemand heeft een decompressieprobleem!!
In de bungalow aangekomen zie ik dat Claudia op bed ligt en aan de zuurstof hangt. Uit
navraag blijkt dat ze last heeft van duikersvlooien. Waar kennen wij dit van? Juist ja, Tiny
heeft hier voor de eerste keer last van gekregen tijdens onze duikvakantie 2008 eveneens op
Sahaung. De eerste 2 dagen is het in ieder geval nu niet meer duiken voor Claudia.
Na met een tussenpauze 2 keer zuurstof te hebben gekregen verdwijnen de verkleuringen
weer. Dat is in ieder geval een goed teken.
Later zal blijken dat Claudia toch telkens weer last kreeg na een duik. Zij heeft derhalve ook
maar een paar duiken gemaakt tijdens deze vakantie en zal, als zij verder wil blijven duiken,
verder onderzoek naar de oorzaak moeten laten uitvoeren.
Dinsdag 31 augustus
Duikstek: Three Brothers Rock
Duiktijd: 79 minuten Duikdiepte: 23,2 meter
Vandaag uiteraard zonder Claudia op pad die een verplichte rustdag heeft. Christian is een
beetje verkouden en die gaat dus ook niet mee vandaag.
We duiken rondom een mooi begroeide pinnacle en zien een aantal schommelvissen. Aan
het einde van de duik van deze prachtige duikstek komen we nog een enorme naaktslak
tegen.

Duikstek: Busa Bora 1
Duiktijd: 74 minuten Duikdiepte: 18,9 meter
Ook de 2e duik van die dag blijkt weer prachtig te zijn. Er is weliswaar sprake van stroming
maar die is verder niet hinderlijk. We zien een grote krokodilvis met zijn prachtig getekende
ogen, hele mooie naaktslakken en op het einde nog een mantischrimp. Net zoals
hedenochtend een duikstek waar ik eigenlijk wel meerdere keren wil duiken.

Woensdag 1 september
Duikstek: Batu Sahaung
Duiktijd: 62 minuten Duikdiepte: 28,4 meter
We hebben besloten om hedenochtend een early morning dive te maken en liggen om 06:30
uur in het water. Het vroege opstaan heeft zich geloond want we zien prachtige grote
scholen vis. Ook nu weer stroming maar we hoeven ons niet bewusteloos te peddelen in
ieder geval. We komen verder mooie grote murenes tegen, sepia's, naaktslakken en het
bekende spul.
Deze duik gaan we beslist deze vakantie nog eens maken want dit is een van de mooiste
duikplekken hier in de buurt voor een duik in de vroege ochtend.

Duikstek: Tanjung Sepi
Duiktijd: 78 minuten Duikdiepte: 22,8 meter
Deze keer eens een duik zonder stroming. Dus heerlijk ontspannen en genieten van mooie
zeepaardjes die we gezien hebben en uiteraard weer de naaktslakken die we elke duik wel

een paar tegenkomen.

Donderdag 2 september
Duikstek: Rogers
Duiktijd: 61 minuten Duikdiepte: 21,7 meter
Omdat ook de anderen uiteraard wel weer eens op Lembeh willen duiken zijn we
vanmorgen om 07:00 uur vertrokken. De duikcomputer geeft 08:47 uur aan als we in
Lembeh weer eens beginnen aan het muckdiving.
We zien de mimmic octopus, de flamboyante sepia, naaktslakken en weer veel leuk klein
spul op de zwarte zandbodem van Lembeh Street. Weer leuk om terug te zijn!

Duikstek: Teluk Kambahu 3
Duiktijd: 61 minuten Duikdiepte: 19,3 meter
Wij zijn weer terug op een duikstek waar we ook vorige week al gedoken hebben. Maakt ons
niet zoveel uit want de natuur weet altijd wel te zorgen dat het er anders is.
We krijgen nu 2 verschillende harige hengelaarsvissen te zien, gewone hengelaarsvissen, een
mooi grote zeeslang en ook nu weer mooie naaktslakken.

Duikstek: Teluk Kambahu 2
Duiktijd: 65 minuten Duikdiepte: 18,2 meter
We duiken nu eens de andere kant op en komen weer een andere harige hengelaarsvis
tegen. Verder zien we het mooiste zeepaardje wat ik tot dat moment ooit heb gezien.

Na de 3e duik van die dag op Lembeh varen we weer terug naar Sahaung waar we laat in de
middag aankomen.
Claudia heeft in de middag met Anke samen een duik gemaakt op het huisrif. Het is nu
enkele uren daarna maar er zijn geen DCS verschijnselen en zijn voelt zich verder goed.
Tijdens het avondeten besluiten we dat derhalve 1 duik voor haar voor de volgende dag
verantwoord is.
Vrijdag 3 september
Duikstek: Tanjung Totohe
Duiktijd: 55 minuten Duikdiepte: 20,6 meter
Na de rustige duiken op Lembeh beginnen we vandaag maar weer eens met een
stromingsduik. Helaas doet de stroming meerdere malen van richting veranderen en moeten
we onze richting een aantal malen aanpassen. We hebben immers afgesproken dat we
hierheen zijn gekomen om lekker relaxed te duiken en niet om wat tegen de stroming in te
gaan peddelen.
Onze duikgids Japs laat ons een, waarschijnlijk tot de hengelaarsvissen behorende, vis zien
welke nog niet zo lang geleden hier ontdekt is. Het beestje heeft nog geen naam maar
verder wetenschappelijk onderzoek ernaar loopt op dit moment.
In ieder geval leuk dat wij het beestje op de video hebben weten vast te leggen.

Duikstek: Muka Linggua
Duiktijd: 66 minuten Duikdiepte: 19,7 meter
Tijdens deze 2e duik vandaag zijn we weer eens compleet. Ook Claudia gaat weer mee
waarbij is afgesproken dat voor haar een maximale duikdiepte van 15 meter zal gelden.
Direct na de drop-off ligt een mooie grote hengelaarsvis al te wachten om op de gevoelige
plaat te worden vastgelegd.
Uiteraard doen we het beestje dat plezier waarbij we later ook nog mooie naaktslakken

tegenkomen die gewillig poseren voor onze video.

Claudia blijkt verder geen problemen te hebben na de duik en ook voor morgen staat dus
gewoon 1 duik voor haar op het programma.
Zaterdag 4 september
Duikstek: Paradise Marina
Duiktijd: 98 minuten Duikdiepte: 18,3 meter
Op verzoek van ons gaan we vandaag naar deze duikstek die wij van voorgaande jaren
kennen. Tijdens een van deze duiken toen kwamen wij 32 spookfluitvissen tegen.
Deze duik doet weer ff aan Lembeh denken.
We zien 2 spookfluitvissen, 2 prachtige hengelaarsvissen, een school vleermuisvissen en
natuurlijk ook weer naaktslakken.
Onder de pier als vanouds veel vis en mocht je het koud gekregen hebben tijdens het duiken
dan is er op het einde een warmwaterbron waar je heerlijk boven kunt gaan hangen om op
te warmen.

Duikstek: Yellow Coconut
Duiktijd: 95 minuten Duikdiepte: 22,4 meter
Tiny ging niet mee omdat we in de avond ook nog een nachtduik gingen maken.
Stromingsduik waarbij we mooie naaktslakken gezien hebben en op het einden nog een wit
ponthohi zeepaardje alsmede een grote kreeft die normaal alleen maar in de nacht zijn hol
verlaat.

Duikstek: Huisrif Blue Bay
Duiktijd: 81 minuten Duikdiepte: 18,1 meter
We hebben morgen onze traditionele vrije dag en besluiten daarom om vandaag nog een
nachtduik op het huisrif te maken. We zien weer mooie naaktslakken alsmede een prachtige
hengelaarsvis.
Na de duik gaan we direct douchen en aansluitend een hapje eten. Als Anke mij daarna met
een lekkere koele Bintang ziet lopen weet zij al dat ik morgen niet in de duikplanning hoef
worden opgenomen. Ik drink die avond nog een paar biertjes en we kunnen morgen weer
eens lekker uitslapen.
Zondag 5 september
Helaas heeft de interne wekker niet in de gaten dat het vandaag onze vrije dag is. Om 07:00
uur zit ik dus gewoon weer aan het ontbijt waar ik ook Pascal aantref op zijn vrije dag.
We blijven lekker nog wat in het restaurant hangen als de anderen gaan duiken en
aansluitend ga ik ff luieren op het strand.
In de middag weer ff een hapje eten en aansluitend besluiten we wat op het strand te gaan
zitten. Na een tijdje zien we van de overkant een boot aankomen met 3 jongens erin die
richting Sahaung peddelen.
Daar aangekomen stappen zij uit en pakken 2 emmertjes uit hun bootje.
Anke en Salmon komen erbij en het blijkt dat de jongens 18 jonge schildpadden bij zich
hebben.

Nu doet men op Sahaung sinds enkele jaren aan het opvangen van schildpadden. Toen wij
op het eiland aankwamen hadden zij er 59. Na een verzorging van ongeveer 1 jaar zijn de
overlevingskans aanzienlijk hoger en worden ze dan vrijgelaten.
Wij staan erbij en als wij vragen wat aan de hand is horen wij nu dat de kinderen de
schildpadjes te koop aanbieden. Snel wisselen wij een korte blik met elkaar en denken
hetzelfde: deze beestjes krijgen Nederlandse adoptieouders!! We halen Pascal die ook direct
voor het idee te porren is en onder de voorwaarde dat Anke en Salmon voor de verdere
opvang en verzorging zullen zorg dragen kopen wij de 18 stuks op voor omgerekend €12,00!!

Ik moet ff wennen aan de gedachte: ik ben opeens adoptievader!!!
Op dit moment loopt op mijn werk het verzoek voor ouderschapsverlof voor de kleintjes.
Het vlot nog niet erg maar ik blijf hopen op een goede afloop van de aanvraag!
Onze vakantieplanning voor volgend jaar staat dus ook weer vast. Op 17 september
(verjaardag van Tiny) zullen wij persoonlijk onze kinderen vrijlaten en teruggeven aan de
prachtige onderwaterwereld van Indonesië.
Maandag 6 september
Duikstek: Batu Sahaung
Duiktijd: 75 minuten Duikdiepte: 32,7 meter
We maken nogmaals een early morning (stromings) dive en liggen even na 06:00 uur al in
het water van deze prachtige duikstek. Tussen het prachtige gekleurde koraal zien we grote
scholen vis zien en in de verte ook een adelaarsrog voorbij komen.

Mooie video-opnames gemaakt tijdens deze duik die, achteraf gezien, de mooiste duik deze
vakantie op Sahaung was.
Duikstek: Tanjung Sang Kamau
Duiktijd: 77 minuten Duikdiepte: 22,1 meter
Tijdens de 2e duik van vandaag is er sprake van sterke stroming. Af en toe moet ik echt
aanpoten om goede opnames te kunnen maken.
We zien het ponthohi zeepaardje, 2 grote zeepaardjes en ook nu weer mooie naaktslakken.

Duikstek: Busa Bora 2
Duiktijd: 74 minuten Duikdiepte: 16,5 meter
We maken nog een laatste keer een nachtduik. We komen ook deze keer weer prachtige
naaktslakken tegen en een kleine octopus.

Dinsdag 7 september
Duikstek: Nudi Reat-Reat
Duiktijd: 78 minuten Duikdiepte: 27,3 meter
We zijn nogmaals terug op Lembeh en duiken nogmaals op mijn favoriete duikstek hier.
Omdat er al een andere boot op de drop-off ligt besluiten we wel op een andere plaats te
water te gaan. Ook deze keer wederom een bevestiging dat dit een geweldige duikplaats is.
We zien pygmeezeepaardjes, een mooie hengelaarsvis, naaktslakken, garnalen, clownvissen.
Tevens weet ik nog mooie opnames van de boxerkrab te maken.

Duikstek: Magic Rock
Duiktijd: 71 minuten Duikdiepte: 22,7 meter
Als 2e duik maken we een mooie duik waarbij ook deze keer weer mooie naaktslakken de
revue passeren. Op het einde van de duik zien we de mooiste hengelaarsvis die we ooit
gezien hebben. Prachtige kleurcombinatie.

Duikstek: Hairball 1
Duiktijd: 81 minuten Duikdiepte: 19,5 meter
Onze laatste duik op Lembeh voor deze duikvakantie laat zich helaas niet van zijn beste kant
zien. Er is sprake van sterke stroming waarbij tevens veel sediment in de lucht hangt
waardoor het zicht verre van optimaal is.
Ondanks dit ook nu weer een mooie duik waarbij we prachtige dingen zien waaronder 2
prachtige emperor garnalen die op een naaktslak zitten. Verder nog koraalduivels,
zeesterren en een mooi getekende Indian Ocean Walkman.

Woensdag 8 september
Duikstek: Batu Gosoh 1
Duiktijd: 72 minuten Duikdiepte: 35,5 meter
Voor onze voorlaatste duik vanaf Sahaung hebben we gekozen voor deze duikplaats omdat
op een diepte van 35 meter hier een kleine grot is.
Tijdens deze mooie duik zien we orang oetang krabben, een zwanger (dus mannelijk)
zeepaardje, een prachtige keizersvis alsmede de mooist gekleurde steenvis die we ooit
hebben gezien. Onvoorstelbaar deze diversiteit aan kleuren.

Duikstek: Batu Puikang
Duiktijd: 69 minuten Duikdiepte: 19,4 meter
Helaas zijn we aangekomen aan onze laatste duik op ons bounty-eiland Sahaung.

Ook nu weer eens een stromingsduik waarbij we echter geen nieuwe dingen tegenkomen.
Naast een zeepaardje komen we murenes, een sepia en uiteraard weer naaktslakken tegen.

Bij terugkomst gaan de medewerkers onze duikspullen en uitwassen en in de namiddag zien
we dat alles aan het drogen is.
Zelf pakken we ook al de eerste spullen want morgen gaan we helaas Sahaung weer
verlaten.
In de avonduren krijgen we wederom een afscheidsfeestje aangeboden en ook nu weer
trakteren we alle medewerkers van Sahaung op een drankje. In tegenstelling tot ons drinken
zij allen tezamen uit een grote koffieketel die echter nu helemaal met bier is gevuld.

Wat kunnen we zeggen over de Blue Bay Divers
Het feit dat we wederom geboekt hebben voor het volgende jaar zegt eigenlijk al genoeg. We waren
nu al voor de 3e keer gast bij hun en zijn inmiddels de dagen weer aan het aftellen en verheugen ons
op een weerzien!!. Heerlijke relaxte duikgangen, geweldige duikgidsen, kleine groepen en het
prachtig onderwaterleven waarbij met name de aandacht ligt op de kleine prachtig gekleurde zaken
die we heel dichtbij kunnen bekijken maken elke duik weer tot een nieuwe ontdekkingsreis.
Wij betaalden voor 12 overnachtingen inclusief alle maaltijden en non-alcoholische dranken alsmede
23 duiken €1000,00 per persoon. Bij de Blue Bay Divers is het niet mogelijk om met Nitrox te duiken.

Donderdag 9 september
Na het feestje van gisteren staan we vandaag weer voor de harde realiteit. Tot onze grote
spijt is de vakantie op Sahaung weer voorbij!! We hebben al aangegeven dat we ook volgend
jaar weer terugkomen (onze kinderen zitten nu immers daar!) en Anke heeft de reservering
genoteerd. We krijgen ook nu weer een muzikale uitzwaai en een aantal van ons stapt met
een brok in de keel en vochtige ogen aan boord van de boot die ons naar het vasteland zal
brengen. Ook dit uitzicht ga ik zeer zeker weer missen!

Na de oversteek stappen we in de taxi's die ons na een rit van bijna 2 uur bij het Ritzy hotel
in Manado afzetten. We spreken met de chauffeurs af dat zij ons zaterdagochtend om 04:30
uur weer oppikken en ons naar het vliegveld brengen.
Na het inchecken gaan we naar onze kamer en nadat ook onze bagage is gebracht gaan we
naar onze favoriete plek: de pool op de 6e etage.
In de avonduren eten en drinken we iets in de Sunset bar en gaan dan lekker slapen.
Vrijdag 10 september
Vandaag gaan we wat winkelen en zijn de rest van de dag weer op onze favoriete plek. Na
het avondeten gaan we op tijd naar bed want morgen is het vroeg uit de veren.
Zaterdag 11 september
Om 03:45 uur gaat de wekker en na ons wat te hebben opgefrist checken we uit en stappen
om 04:30 uur in de gereedstaande taxi's. Wat een verschil nu. Normaal is het een drukte van
jewelste in Manado en hebben we een goed uur nodig om naar het vliegveld te komen en nu
staan we voor 05:00 uur al met onze koffers op het vliegveld.
We geven onze bagage af en na het betalen van de boete voor overgewicht krijgen we ook
onze boarding kaart.
We hebben via Anke een binnenlandse vlucht geboekt van Manado naar Denpassar met Lion
Air JT0741. We vertrekken om 06:45 uur uit Manado en na een tussenstop op Makassar
komen we om 10:30 uur aan op Denpassar, de luchthaven van Bali.
Hier staat onze chauffeur al te wachten en na het inladen van de bagage beginnen we onze
rit naar Lovina. Normaal gesproken een ritje van 2,5 uur.
In het begin van de rit verloopt alles voorspoedig maar als we even buiten de buitenwijken
van Denpassar zijn aangekomen staan we in een file?
Met een slakkengang kruipen we vooruit en als we de chauffeur vragen of wellicht onze
komst zich heeft rondgesproken krijgen we als antwoord dat deze week heel veel
Indonesiërs Bali bezoeken om de goden te eren. Van de omringende eilanden zijn hele
groepen met bussen onderweg om de belangrijkste tempels op Bali te bezoeken. Wij komen
op onze route langs Lake Bratan met zijn mooie tempels en daar is het een drukte van
jewelste.
Na 5 uur rijden komen we uiteindelijk aan bij Rumah Buka (www.balivakantiehuis.nl) die we
voor ons verblijf op Bali geboekt hebben.
De bungalow voldoet in ieder geval aan onze verwachting!

De dames van de huishouding hebben een heerlijk avondeten voor ons gemaakt en moe van
het reizen gaan we allemaal redelijk op tijd naar bed.
Zondag 12 september
We ontbijten lekker op ons gemak en laten ons vervolgens door onze chauffeur Ketut naar
de duikschool brengen. Uit navraag is al gebleken dat geen van de plaatselijke duikscholen
Nitrox kan aanbieden. We besluiten bij Malibu divers onze duiken te gaan boeken. Naast
Spice Dive, waar we in 2006 bij gedoken hebben, zijn zij de enige officiële PADI duikschool
hier in Lovina.
We spreken af om maandag naar Menjangan te gaan en dinsdag naar Tulamben.
De rest van de dag luieren we heerlijk aan de pool en genieten van het heerlijke zonnetje.
De dames hebben vandaag hun vrije dag maar er was gisteren zoveel eten over dat Tiny en
ik besluiten dat nogmaals op te warmen. Pascal heeft last van zijn maag en hoeft niet te eten
en Claudia en Christian besluiten om uit eten te gaan.
Morgenvroeg om 07:00 uur komt het busje van Malibu Divers ons ophalen dus ook vandaag
weer op tijd naar bed.
Maandag 13 september
Het is 06:00 uur als de wekker aangeeft dat het tijd is om op te staan. Ik heb net mijn ontbijt
op en ben bezig de tanden te poetsen als ik om 06:30 uur een auto voor de deur hoor. Zo,
die zijn op tijd!
We pakken onze spullen in en als iedereen aan boord is vertrekt de chauffeur. Na enkele
minuten rijden geeft Pascal aan dat hij uitlaatgassen ruikt. Enkele minuten later roept de
chauffeur sorry en zet zijn auto aan de kant. Hij stapt uit, loopt naar de achterkant van de
auto en besluit dan toch maar om de klep dicht te maken die al die tijd wagenwijd open
heeft gestaan! We blijken gelukkig niets verloren te zijn van al onze duikspullen die hoog
opgestapeld achterin lagen en weten nu ook waar de geur van de uitlaatgassen vandaan
kwam. Tja, je bent in Indonesië he!
Na iets meer dan 1 uur rijden komen we aan bij het centrale vertrekpunt van de duikboten
voor Menjangan. Nadat alles aan boord is gebracht vertrekken we in een slakkentempo naar
het eiland.
Duikstek: Pos II
Duiktijd: 64 minuten Duikdiepte: 25,2 meter
We maken onze eerste duik op Menjangan en als we ongeveer op 10 meter zitten komt een
grote vleermuisvis ons vergezellen en zal de rest van de duik bij ons blijven. Direct in het

begin zien we al een mooie naaktslak die we nog niet eerder gezien hebben en voor de rest
van de duik is het aanpoten tegen de stroming in!!
Op het einde zien we nog een school makrelen die in de stroming hun rondjes aan het
draaien zijn.

Duikstek: Anchor Wreck
Duiktijd: 77 minuten Duikdiepte: 20,4 meter
Om de stroming te mijden gaan we voor onze 2e duik aan de andere kant van het eiland
duiken. Een ander boot met duikers van Malibu divers gaat ook naar de achterkant en
besluit 2 duikplekken eerder te water te gaan.
Direct bij de drop-off zijn de contouren van het reusachtige anker te ontwaren welke,
inmiddels volledig begroeid, hier al tientallen jaren ligt.
Nadat we een tijdje rustig voor ons uit peddelen merken we ineens een voor ons bekend
item .... de stroming neemt steeds meer toe.
Voor de eerste keer in haar leven zie ik enkele tellen later Tiny aan een rifanker rustig in de
stroming hangen. Helaas blijkt de guide er slechts eentje bij zich te hebben en het sterke
geslacht moet maar weer eens kijken hoe zij zich redden.

We zien verder wat leuke baarzen, keizersvissen, steenvissen en ver weg nog een haai
voorbij komen.
Als we boven zijn aangekomen en de andere boot passeren horen we dat die een walvishaai
gezien hebben. Tja, pech gehad! Zou zeker voor Pascal een belevenis zijn geweest als hij dit
prachtig dier eens had kunnen zien.
Maar ja, je moet altijd nog eens iets overlaten voor een volgende keer zeg ik maar altijd.
We gaan terug naar de wal en nadat onze spullen in de auto zijn ingeladen beginnen we
weer aan onze ruim 1 uur durende rit terug naar onze bungalow.
Morgen gaan we met de auto naar Tulamben om daar 2 duiken op het prachtige en
beroemde Liberty wrak te maken.

Omdat het er wel eens druk kan zijn besluiten we al om 06:00 uur te vertrekken voor onze
ruim 2 uur durende rit erheen.
Dinsdag 14 september
Het is 05:30 uur in de ochtend als de auto voor de deur stopt. Niet echt de Indonesische
werkwijze om zo vroeg aanwezig te zijn maar wij vinden het in ieder geval niet erg.
We beginnen de ochtend met het feliciteren van Pascal die jarig is vandaag.
Nadat onze spullen zijn ingeladen en we de achterklep, bij wijze van uitzondering, nu bij
vertrek al gesloten hebben beginnen we aan onze tocht naar Tulamben.
Mocht Parijs - Dakar eens ooit het Aziatische werelddeel in hun route willen opnemen dan ik
de rit Lovina - Tulamben van harte aanbevelen.
Nadat we ruim 2 uur lang door elkaar zijn geschud van allerlei hobbels en gaten in de weg
zijn we blij als we, op het eindpunt aangekomen, onze benen kunnen strekken.
Dragers brengen onze spullen naar het strand en daar aangekomen is het optuigen en rond
de klok van 08:30 uur zien we het wrak al voor ons opdoemen.
Duikstek: Tulamben (Liberty wrak)
Duiktijd: 71 minuten Duikdiepte: 26,0 meter
Het blijft gewoon geweldig mooi om dit schitterend begroeide wrak te zien. Na enkele
minuten krijg ik een spitssnuitkoraalklimmer in het vizier die, tegen zijn normale doen in,
heel rustig blijft poseren voor de video-opname. We komen verder nog mooie
spookfluitvissen tegen alsmede 4 verschillende soorten keizersvissen. En daarnaast blijft het
fascinerende wrak gewoon boeien.

Als we aan het einde van de duik aan onze veiligheidsstop willen beginnen is het ineens weer
daar.... stroming, en niet zo een beetje ook.
We moeten allen nog even aardig aan de bak om de laatste minuten te blijven hangen en
om ons instappunt weer te bereiken.
Duikstek: Tulamben (Liberty wrak)
Duiktijd: 85 minuten Duikdiepte: 19,0 meter
We genieten ff van een iets langere oppervlakte-interval in de hoop dat de stroming is
afgenomen als we voor onze 2e duik gaan.
Deze keer duiken we deels door de ruimen van het schip en ook nu weer valt de mooie
begroeiing op. We genieten van deze laatste duik die we dit jaar zullen maken in het
prachtige Indonesië.

Terwijl ik nog snel ff onder de douche spring worden onze spullen in de auto ingepakt en
nadat we allen voor de rally weer hebben plaatsgenomen geeft onze chauffeur weer gas.
Zonder problemen komen we aan bij onze bungalow en nadat we de duikspullen grondig
hebben gespoeld hangen we alles te drogen.
We genieten weer van het heerlijk eten van Wayan en voor de liefhebber is er ook een
biertje ter gelegenheid van onze jarige job.
Woensdag 15 september
Vandaag is het volop genieten en relaxen geblazen. Met de drukte op het eiland van de
Indonesische tempelbezoekers hebben we besloten om de geplande bezichtigingen te
schrappen uit ons programma. We hebben een masseuse besteld die ieder van ons voor
€12,00 per persoon 90 minuten van top tot teen doet masseren. De rest van de dag lekker
van het zonnetje genoten bij de pool.
Donderdag 16 september
Ook deze dag staat in het teken van lekker luieren en niets doen. De eerste spullen worden
weer ingepakt want morgen moeten we helaas weer naar huis.
Vrijdag 17 september
We beginnen de dag met het feliciteren van Tiny die vandaag jarig is. De rest van de ochtend
voeren we onze favoriete activiteit weer uit en pakken onze spullen.
Het is 15:00 uur als de chauffeur komt aanrijden en nadat we onze spullen hebben ingeladen
nemen we afscheid van het personeel van Rumah Buka.
De chauffeur heeft besloten om een andere route terug te nemen en zo af en toe krijgen we
het gevoel dat we misschien het beste ff allemaal kunnen uitstappen omdat de auto tergend
langzaam de erg steile hellingen opkruipt.
Onderweg worden we nog getrakteerd op een enorme plensbui en de anders zo rustige
beekjes langs de weg kunnen het niet meer behappen en het lijkt wel alsof we over het
water rijden met ons busje.
Na ruim 2,5 uur komen we aan op het vliegveld. We checken in en het wachten is nu op
onze vlucht die om 20:00 uur vertrekt. Nog een laatste keer taxfree shoppen deze vakantie
en stipt op tijd gaan we de lucht in en zie ik de lichten van Denpassar langzaam vervagen.
We komen om 22:30 uur aan in Singapore en lopen onmiddellijk door naar de andere
terminal waar we direct inchecken voor onze vlucht naar Amsterdam welke om 23:45
vertrekt. Na een vlucht van 13 uur komen we om 07:00 uur in een koud Amsterdam aan.
Nu is de vakantie dan ook echt voorbij.
Deze panorama's moet ik nu weer ff missen!

