
Reisverslag Indonesië 2011 (Buyat Bay → Bunaken → Sahaung → Lembeh Street) 

 
Maandag 15 augustus 
Aan het aftellen is weer een einde gekomen. We hebben alles weer ingepakt voor onze duikvakantie en rond 
de klok van 13:00 uur steekt chauffeur Frans weer zijn hoofd om de deur. 

We pakken alle spullen in de auto en gaan, zoals gebruikelijk, eerst afscheid nemen van de oudjes die met lede 
ogen zoon en schoondochter weer voor 5 weken zullen moeten missen. 
Na een kopje koffie nemen we afscheid en tegen de verwachting in weet pa de waterlanders binnen te 
houden. Bij de anders zo rustige ma zijn nu echter alle remmen losgegaan en zij laat haar tranen de vrije loop 
bij ons vertrek. 

Ook nu weer is het A4 hotel ons startpunt en omstreeks 16:00 uur checken wij in en brengen de spullen naar 
onze kamer. Even opfrissen en rond 19:00 uur wachten we buiten Ankie, die we op de Malediven safari 
hebben leren kennen, en Judith die we vorig jaar tijdens ons bezoek aan de Filippijnen hebben leren kennen, 
buiten op. Zij wonen in de buurt van Schiphol en tijdens een hapje en een drankje konden we weer eens 
bijpraten over..duiken natuurlijk. 

                

We tafelen gezellig met elkaar en tegen de klok van 23:00 uur kruipen we onder de wol. 

Dinsdag 16 augustus  
Als de wekker om 06:20 uur aangeeft dat het tijd is om op te staan is de vakantie echt begonnen.  
Na de gebruikelijke ochtendrituelen checken we uit en laten we ons door de gratis shuttlebus naar Schiphol 
brengen.  
Gaan direct door naar Singapore Airlines waar blijkt dat onze handbagage eigenlijk te zwaar is. Gelukkig heeft 
de jonge dame achter de balie begrip voor het feit dat we toch wel alles nodig hebben wat we erin hebben 
ondergebracht en aangezien onze andere bagage onder de toegestane norm blijft mogen we zonder 
bijbetaling alles laten zoals het was. 

Na van de bagage verlost te zijn gaan we eerst nog een hapje eten en proberen, tevergeefs, nieuwe anti-jetlag 
pillen te krijgen die voorheen zo uitstekend hun dienst hadden bewezen.  

We gaan door de douane en stipt  op tijd laten we Nederland als een klein stipje onder ons verdwijnen. 
Behoudens af en toe enige lichte turbulentie verloopt de vlucht voorspoedig en rond 06:00 uur zetten we 
woensdag 17 augustus voet op Singaporese bodem. We kopen ff wat te drinken en ik kijk, hangend in een 
heerlijke relaxstoel, een helft van een Engelse voetbalwedstrijd. 
Als we aansluitend naar de vertrekhal voor onze aansluitende vlucht vertrekken hoor ik ineens iemand onze 
naam roepen. Verbaasd kijken we op en zien we Christine en Stefan met de kinderen op een bankje zitten. 
Hen troffen wij vorig jaar op het eiland Sahaung.  
Hebben daarna ook nog contact gehad en waren de mening toegedaan dat zij een dag eerder naar Sulawesi 



waren vertrokken. Al pratend lopen we naar de gate voor te boarden waar blijkt dat zij in dezelfde rij zitten als 
ons. Over toeval gesproken! 

De vlucht naar Manado verloopt voorspoedig en na 3 uur vliegen zie ik in de verte al de contouren van de Nusa 
Dua opduiken. Nog even en we zijn er. 
De landing gaat perfect en deze keer niet in de rij voor een Visa On Arrival maar omdat we langer als 30 dagen 
in Indonesië verblijven hebben we al een visum via de Indonesische ambassade moeten regelen. 
Nadat we de overige douaneformaliteiten hebben afgehandeld en ook de bagage-inspectie geen schokkende 
zaken aan het licht heeft gebracht nemen we afscheid van Christine, Stefan en de kinderen en als we buiten 
aankomen zien we de chauffeur van het Ritzy hotel al op ons wachten. 

Eindelijk zijn we weer in Sulawesi en staan aan het begin van onze duikvakantie die ons op 4 verschillende 
plaatsen in Noord Sulawesi zal brengen. Na 2 dagen hotel zullen we starten in Buyat Bay, aansluitend naar het 
Santika resort om rondom het eiland Bunaken te gaan duiken, dan naar ons bounty eiland Sahaung bij de Blue 
Bay divers en tenslotte nog met een live aboard naar Lembeh street. 

 

Bij het inchecken in het hotel krijgen we te horen dat het niet meer het Ritzy hotel is maar tegenwoordig het 
Aryaduta hotel. De twee dodelijk vermoeide toeristen die voor ze staan zal dat verder niets uitmaken. Zij 
willen gewoon straks ff een lekker hapje eten en dan heerlijk bijkomen van de lange reis. 

Het is vandaag de Indonesische Onafhankelijkheidsdag en ter gelegenheid hiervan blijkt er in het hotel een all 
you can eat barbecue te zijn voor 80.000 Rupia per persoon. Is toch wel ff ongeveer €8,00 pp maar we hebben 
vakantie en het mag wat kosten. 
De biefstuk en de verschillende satés smaken voortreffelijk en de kok moet derhalve meerdere malen voor mij 
de gril opstarten alvorens het maag-darmkanaal aangeeft dat alle gangen verstopt beginnen te raken. 
Voldaan maar doodmoe vallen we tegen 21:00 uur in bed en raken in een diepe coma. 

Donderdag 18 augustus 
Helaas zijn de doorgewinterde vakantiegangers vergeten om het bordje “niet storen” aan de deurklink op te 
hangen. De volgende ochtend worden we dan ook om 08:30 uur gewekt door de schoonmaakploeg die de 



kamer wil komen opruimen.  
Lekker uitgeslapen in ieder geval gaan we ontspannen ontbijten en laten ons aansluitend lekker in de pool 
vallen. Tegen de middag wordt het toch wel erg warm en we gaan ff wat winkelen om wat spullen in te slaan 
voor de komende dagen. We hebben geen idee wat ons in Buyat Bay te wachten staat.  
Zoals elk jaar ben ik ook nu weer, met mijnlengte van 197 centimeter, een bezienswaardigheid in Manado. 
Tiny loopt dan vaker een stukje achter mij en ziet dan hoe de kleine Indonesiërs stiekem naar me kijken en 
beginnen te gniffelen. Heb ook altijd wel plaats omdat de mensen vanzelf wel aan de kant gaan..haha. 

In de loop van de middag weer lekker wat luieren aan de pool en een laatste keer vanaf hier genieten van de 
zonsondergang. 

      

Na het avondeten gaan we op tijd naar bed. Morgenochtend om 08:00 uur staat de chauffeur klaar die ons 
naar het onbekende Buyat Bay gaat brengen. 
We weten nog niet wat er nu te vieren was in Manado maar tot ongeveer 03:30 uur in de morgen wist luide 
muziek ons wakker te houden. Nadat de laatste geluiden waren verstomd konden we dan eindelijk aan onze 
nachtrust beginnen. 
Omstreeks 04:15 uur werden we gewekt door de plaatselijke imam die de volumeknop van zijn 
omroepinstallatie aan de moskee op volle sterkte had gezet en begon aan zijn ochtendzang in de ramadantijd.  
Oude herinneringen aan een eerder bezoek aan Sulawesi in 2007 kwamen weer opborrelen. Gelukkig waren 
de stembanden van de goede man na 30 minuten zo goed als versleten en keerde uiteindelijk toch de 
ochtendrust weer. We konden nu echt gaan slapen. 

Vrijdag 19 augustus 
Als om 6:30 uur het wekkertje gaat gaan we, niet geheel fit na de korte nachtrust, direct ontbijten, aansluitend 
het ochtendritueel en daarna de laatste spullen pakken. De kruier voor de bagage staat stipt op tijd klaar en na 
het uitchecken is het even wachten op de komst van onze (erg gezellige) chauffeur die weldra komt opdagen. 
We zijn op weg naar Buyat Bay. Tot het laatste moment blijft het nog spannend waar de chauffeur ons nu 
naartoe moet brengen want eigenlijk is het de bedoeling dat wij voor een deel met de boot ernaar toe zullen 
gaan. Uiteindelijk wordt het toch de hele reis met de auto en de chauffeur heeft telefonisch te horen gekregen 
vooral de tijd met ons te nemen.  

                



Met stijgende verbazing zien we hoe de chauffeur ons via allerhande tussendoor wegen met grote gaten en 
grotendeels zonder asfalt in een 4,5 uur durende rit naar de eindbestemming weet te loodsen. Het modernste 
navigatiesysteem zou waarschijnlijk al de geest hebben gegeven maar zonder borden of landkaart komen we 
op Buyat Bay aan. Als dank geven we de man een fooi van 50.000 Rupia (€5,00) en hij knipt zowat dubbel bij 
het in ontvangst nemen ervan. 

Buyat Bay here we are!!! 

 

Wat direct opvalt is de erg ruwe zee en dat blijkt, zoals ons wordt verteld, ook de reden te zijn waarom wij niet 
met de boot mee mochten. De duikboot, die extra voor ons nu overkomt van Lembeh Street, zit in zwaar weer 
en de overtocht, die normaal in 3 uur gedaan kan worden zal uiteindelijk 7 uur duren. 

We nemen onze intrek in het eenvoudig onderkomen met zicht op de zee en aan het strand tevens een 
overkapping met de naam Hotel Sierra. 

      

We gaan naar het restaurant en daar aangekomen vertellen we de dames van de keuken dat wij geen vis eten. 
Waarschijnlijk heeft deze mededeling op dat moment de nek gekost van een aantal kippen in de regio. 
Binnen no time weten de dames een heerlijke maaltijd voor ons klaar te stomen die we heerlijk naar binnen 
schuiven in het restaurant met 38 plaatsen en 2 gasten. We blijken de enige gasten te zijn van Buyat Bay op 
dat moment! 



Als we in de namiddag op het terras van ons huisje zitten komt ineens Jerry, de duikgids van critters@lembeh, 
zich voorstellen. Ze zijn net aangekomen met de boot en hij wil graag weten of we vandaag nog willen gaan 
duiken. We geven aan het prettig te vinden als we een checkduik kunnen maken om de juiste werking van 
onze uitrusting te kunnen controleren. 
We spreken af dat we elkaar om 15:30 treffen bij het restaurant en aansluiten een duik zullen gaan maken. 
Onze duikspullen zetten we op het terras van ons huisje en even later worden deze opgehaald. 

We blijken over een van de beste duikboten te beschikken die we in onze bescheiden duikperiode ook maar 
ergens hebben gehad. Zelfs ik kan overal rechtop staan, voldoende ruimte en met 2 Suzuki 70 pk motoren ook 
van voldoende power voorzien. Ze hebben hun zaakjes goed voor elkaar.  

      

De DIN adapters van hun blijken niet goed te werken op onze automaten maar uiteraard hebben wij ook een 
set erbij die het wel doet. Om 16:02 maken we onze eerste duik aan de rustige kant van  Buyat Bay! 

Locatie: Buayt Bay – Sulawesi – Indonesië 
Duikplaats: Batu Dua 
Maximale diepte: 19,5 meter Duikduur: 54 minuten 

We maken een rustige ontspannen duik aan de rustige kant van het eiland om te controleren of onze 
uitrusting onbeschadigd de reis heeft doorstaan. Gezien de ruwe zee bij aankomst nog geen videoapparatuur 
erbij maar omdat we aan de rustige kant zijn gaan duiken had het, achteraf gezien wel gekund. Mooie koralen 
en vissen gezien. Tegen het einde van de duik last van stroming. 

Nadat we in de avonduren weer hebben genoten van een heerlijk diner praten we nog wat na waarbij Jerry 
aangeeft dat er om deze tijd eigenlijk zelden gasten op Buyat Bay komen. Hij geeft aan dat de 
weersomstandigheden in de periode van Juni tot en met September eigenlijk erg slecht zijn om goed te 
kunnen duiken hier. Helaas staat hierover niets vermeld op hun website maar daar kan Jerry verder natuurlijk 
ook niets aan doen. Wij zijn nu hier en willen ook graag duiken, want daarvoor zijn we immers gekomen. 
Mede vanwege het slechte weer wil hij de volgende ochtend graag om 07:00 uur uitvaren naar de ruwe kant. 
Dus morgen vroeg opstaan weer. 
We gaan op tijd naar bed en horen in het donker de golven woest breken op het strand. 
Dat beloofd weer wat voor morgen! 
Met het geluid van de woeste golven vallen we in slaap totdat omstreeks 21:00 uur de plaatselijke discotheek 
de volumeknop heeft weten te vinden. Het is een hels kabaal die zo ongeveer vanaf het terras van ons huisje 
lijkt te komen. 
Omdat ik toch wakker ben wil ik me ervan overtuigen dat ze niet bij ons voor de voordeur zitten. Ik maak de 
deur open en ze blijken inderdaad niet bij ons te zitten maar Hotel Sierra doet dienst als discotheek. De muziek 
blijkt te komen uit een gemotoriseerde driewielige bentor waarbij 90% van de waarde in de muziekinstallatie 
is gaan zitten die nu dan ook volop opengaat.  
Gelukkig moet iedereen rond de klok van 24:00 uur thuis zijn van moeders want tegen die tijd keert de rust 
weer terug. 
Het geluid van de woeste golven is het laatste wat ik hoor alvorens van een korte nachtrust te genieten. 



Zaterdag 20 augustus 
Het ontwaken om 05.45 uur valt toch wel tegen na weer een  korte nachtrust. Een beetje gebroken nemen we 
snel een ontbijt tot ons en daarna het ochtendritueel waarna we ons even voor 07:00 uur melden bij de 
duikboot. 
We controleren onze uitrusting en varen om het rustige gedeelte van het eiland heen naar het ruwere 
gedeelte. Omdat ik het nog niet allemaal vertrouw nog geen videocamera meegenomen. Eerst even de kat uit 
de boom kijken alvorens de dure uitrusting mee te nemen. 
Gelukkig zijn de weergoden ons goed gezind, de wind is iets afgenomen en er zijn wel behoorlijke golven maar 
het valt allemaal nog wel te behappen. Met een licht grauwe tint in het aangezicht springen we toch van boord 
en duiken onder in het echte Buyat Bay. 
De deining is echter tijdens de duik tot op een diepte van 10 meter nog voelbaar. 

Locatie: Buayt Bay – Sulawesi – Indonesië 
Duikplaats: Pulau Tulang 
Maximale diepte: 24,1 meter Duikduur: 56 minuten 

Direct bij de dropoff zien we al een gigantische brok hersenkoraal liggen. Een ding moet gezegd worden, de 
koraaltuinen zijn prachtig en groot. Op sommige plaatsen een bonte verzameling aan vissen en we maken een 
leuke duik waarbij het wel behoorlijk tegen de stroming in peddelen is. Helaas is de ruwe zee er wel debet aan 
dat er veel sediment in het water aanwezig is. 
De golfslag is tijdens onze duik verder toegenomen en met enige moeite klimmen we aan boord en geven Jerry 
aan dat we vandaag alleen nog 1 nachtduik zullen gaan doen. We moeten eerst nog ff wat nachtrust gaan 
inhalen. 

Tijdens de lunch krijgen we te horen dat morgen 2 Japanners het aantal gasten op Buyat Bay zal komen 
verdubbelen. Het enige probleem is dat de beiden slechts 1 taal machtig zijn, Japans dus! 
De duikgids die hen de komende dagen zal begeleiden is al aangekomen op Buyat Bay en heeft van zijn baas 
een vertaalboekje Indonesisch – Japans meegekregen waar hij driftig in aan het lezen is. 
We kunnen hem alleen maar veel succes en devotie toewensen in de komende moeilijke periode. 

Locatie: Buayt Bay – Sulawesi – Indonesië 
Duikplaats: The End 1 
Maximale diepte: 16,2 meter Duikduur: 59 minuten 

We maken een leuke nachtduik over een zanderige bodem waar weer verrassende dingen te zien zijn. Deze 
keer nu ook de videocamera meegenomen en opnames gemaakt. Een kleine octopus laat zijn kunsten zien en 
ook een vreemde krab trekt zijn sporen in de nacht. 

      

Inmiddels blijken ook de 2 Japanners (echtpaar) te zijn aangekomen die de volgende dagen, met hun eigen 
guide, met ons zullen meeduiken. Omdat wij laat terug zijn van het nachtduiken zien wij ze slechts heel even 
met de gids, druk gesticulerend met handen en voeten, in hun nabijheid. We horen dat de Japanner morgen 
zijn 1900e duik gaat maken. Zal voor altijd een gedenkwaardig moment zijn. 



Omdat de Japanners schijnbaar een beetje moe zijn varen we morgen pas om 07:30 uit naar de ruwe kant van 
Buyat Bay. 
We kruipen weer op tijd in bed omdat we uitgerust willen zijn voor de volgende dag. 

Zondag 21 augustus 
Met dank aan de Japanners kunnen we iets langer in bed blijven liggen maar na ontbijt en verdere 
ochtendrituelen varen we om 07:30 uit. 
Als we het rustige deel van Buyat Bay verlaten pikt de ruwe zee de duikboot direct als een notendop op en 
woest op en neer stampend bereiken we de dropoff. Na een korte briefing is het zo snel mogelijk het water in 
en afdalen geblazen om aan de golven en deining te ontkomen. 

Locatie: Buayt Bay – Sulawesi – Indonesië 
Duikplaats: ST 2 
Maximale diepte: 24,8 meter Duikduur: 63 minuten 

Direct nadat we ons van de boot hebben laten vallen dalen we af en komen in prachtige koraalformaties 
terecht. Helaas ook nu weer door de ruwe zee (tot op 10 meter golfslag nog goed voelbaar) veel sediment. We 
krijgen deze mooie duik prachtige grote koraalformaties te zien van veelal hard koraal. Grote vis is er niet te 
zien maar andere vis wel waaronder een mooie spookfluitvis en 3 schommelvissen. Op 1 plaats een enorme 
zwerm glasvissen bij een stuk koraal. Mooi om te zien. 
Ondanks de slechte vooruitzichten ook nu weer ook de videocamera meegenomen en opnames gemaakt. 
Als we aan boord moeten gaan blijkt de golfslag nog verder te zijn toegenomen. Met enige moeite bereiken 
we de boot en klampen ons vast aan het touw wat aan de buitenkant hangt. Als eerste verlossen van de 
waardevolle video-uitrusting en daarna van loodpockets en vinnen. 
Als echte gentlemen laat ik uiteraard Tiny als eerste aan boord gaan en terwijl zij bijna aan boord is grijpt een 
enorme golf de boot. Hangend aan het touw wordt ik overspoeld door de golf en half uit het water getrokken 
als de verankering aan de boot loslaat. Gelukkig is het touw op meerdere plaatsen verankerd en kan ik 
uiteindelijk heelhuids op de woest schommelende boot plaatsnemen. 
Wij zijn nog geen minuut aan boord als ook de Japanners met hun duikgids bovenwater komen. De vrouw 
weet heelhuids aan boord te komen maar de arme man laat bij zijn jubileumduik van schrik zijn loodgordel in 
het water vallen als een grote golf de boot treft op het moment waarop hij het trapje op wil gaan. Hun 
duikgids halen we ook nog snel aan boord waarna de schipper direct gas geeft om ons naar rustiger water te 
brengen. 
Uiteindelijk bereiken we de rustige kant van Buyat Bay en maken de oppervlaktepauze bij een drijvende 
viskwekerij. Op een gegeven moment komt onze duikgids Jerry vragen of we er een probleem mee zouden 
hebben als we de resterende duiken alleen nog maar in het rustige deel willen doen. De Japanners hebben 
aangegeven onder geen enkele voorwaarde nog te gaan duiken in het onrustige deel. Ons maakt het niets uit, 
als we maar leuk kunnen duiken. 

      



Locatie: Buayt Bay – Sulawesi – Indonesië 
Duikplaats: The End 2 
Maximale diepte: 20,5 meter Duikduur: 59 minuten 

We maken een ontspannen duik aan de rustige kant waarbij toch ook nu de mooie koraalformaties blijven 
opvallen. We zien een prachtige spookfluitvis en een bobtailkrab in haar koraal. Paar leuke opnames gemaakt. 

      

Locatie: Buayt Bay – Sulawesi – Indonesië 
Duikplaats: Batu Dua 
Maximale diepte: 16,2 meter Duikduur: 46 minuten 

Tiny vond het welletjes na 2 duiken maar ik heb besloten om met Jerry nog een laatste nachtduik te maken. 
Vol bewondering keek ik ook nu weer naar de prachtige metamorfoses die een sepia binnen enkele tellen kan 
ondergaan. Blijf het nog steeds erg indrukwekkend vinden. Op een zeekomkommer zitten nog 2 leuke 
imperatorgarnalen en ook voor de rest weer een leuke duik. Op het einde van de duik heerlijk laten 
meedriften met de stroming. 

      

Maandag 22 augustus 
Als het klokje om 06:45 uur aangeeft dat het tijd is om op te staan weten we ook dat de laatste 2 duiken van 
ons avontuur bij Buyat Bay zijn aangebroken. 

Locatie: Buayt Bay – Sulawesi – Indonesië 
Duikplaats: The Wally 
Maximale diepte: 21,0 meter Duikduur: 65 minuten 

Ook nu weer blijven de koraalformaties de aandacht trekken. Erg veel sediment waardoor er slechte zicht was 
en ook moeilijk om goede opnames te kunnen maken. 
De rustigste duik tot nog toe waarbij op het einde sprake was van enige stroming. 

Locatie: Buayt Bay – Sulawesi – Indonesië 
Duikplaats: Pulau Babi 
Maximale diepte: 17,2 meter Duikduur: 46 minuten 



 
Helaas ook de laatste duik sprake van erg veel sediment in het water. Er waren momenten bij dat het wel leek 
te sneeuwen onder water. Naast naaktslakken ook leuke anemoonvissen en prachtig gekleurde stekeloesters. 
 

      

Morgen is het vervoer geregeld van Buyat Bay naar het Santika Hotel in de buurt van Manado. In de middag 
drogen we onze spullen en kijken nog een laatste keer rond op het resort en zijn omgeving. 

      

Tijdens het wederom heerlijke avondeten krijgen we te horen dat de chauffeur rond 07:30 uur zal arriveren! 
Daar gaat ons dagje uitslapen op Buyat Bay. Als we net in bed liggen laat ook discotheek Sierra nog even van 
zich horen. Tja, ook dat is Buyat Bay. 

Dinsdag 23 augustus 
Als om 06:00 uur het klokje aangeeft dat het tijd is om op te staan ga ik nog snel ff ontbijten alvorens we alle 
spullen verder inpakken. 
Inderdaad blijkt onze chauffeur met de wonderbaarlijke topografische kennis van de niet bestaande 
wegenkaart van Sulawesi op tijd aanwezig te zijn en wil ik eigenlijk niet weten op welk onmenselijk tijdstip hij 
hedenochtend uit Manado is vertrokken. 
Onze spullen worden ingepakt en nadat we afscheid hebben genomen en met de nodige rupia’s te hebben 
gestrooid als fooi vertrekt onze chauffeur en laten we Buyat Bay achter ons. Jerry, onze duikgids, gaat mee 
naar Manado en hij en de chauffeur praten honderduit onderweg. Erg leuk om te horen en de chauffeur heeft 
een erg aanstekelijke lach. Op de terugweg rijden we nog door een gebied wat getekend is door een recente 
vulkaanuitbarsting en even later passeren we de voet van de Mount Lokon die later nog van zich zal laten 
horen. 



      

Wat valt er te zeggen over ons Buyat Bay avontuur. 
Een avontuur is het geworden omdat we op de juiste plaats waren maar helaas op het verkeerde moment. Het 
zou eerlijk zijn geweest als de duikschool en de reisorganisator vermeld hadden dat het duiken in de periode 
van juni tot en met september niet, of slechts zeer beperkt mogelijk is als gevolg van de doorgaans slechte 
weersomstandigheden op dat moment in de betreffende regio. 
Wij hebben een deel kunnen zien van de prachtige harde koraalformaties die nu deels door sediment niet in 
haar volle pracht naar voren konden komen. 
Eigenlijk kunnen wij maar 1 conclusie trekken, wij willen graag nog eens terug komen in een andere periode 
om de volle pracht van Buyat Bay te kunnen zien. Zal wel even duren voordat het zover is maar in ieder geval 
weer iets om naar uit te zien. Omdat met name het harde koraal hier prachtig is en de diversiteit aan vissen 
minder volstaan 3 duikdagen om je van alle schoonheid van dit gebied te overtuigen. 
De duikboot en de bijbehorende bemanning was perfect. Erg prettig om met hun samengewerkt te hebben. 
Het verblijf is echt basic maar van de honger zal niemand omkomen want het eten is voortreffelijk en ook nu 
weer liet de Indonesische keuken ons elke avond smullen. 
Wat ons betreft is Buyat Bay een aanrader, mits je er op het juiste moment bent! 

Als we in Manado ook afscheid hebben genomen van onze duikgids Jerry (uiteraard ook hem weer fooi 
gegeven) begint onze chauffeur aan de rit door Manado die uiteindelijk 1 uur gaat duren. Ook nu weer zitten 
we verbijsterd te kijken via welke steegjes onze chauffeur weet te kruipen om ons uiteindelijk bij het Santika 
hotel af te zetten. 
We bedanken hem hartelijk voor de veilige wijze waarop hij ons van dienst is geweest en na ontvangst van de 

nodige rupia’s als fooi krijgen alle goede goden van Indonesië opdracht van de man om vooral op ons te letten. 
We zullen het steeds een opmerkelijk iemand blijven vinden! 

Nadat we hebben ingecheckt bij de receptie loopt de kruier met de bagage mee naar ons huisje. Is netjes maar 
ietwat gedateerd maar verder niets op aan te merken. 



      

We blijven hier een week en voor de eerste keer deze vakantie pakken we onze spullen eens helemaal uit. Als 
dat achter de rug is direct naar de duikschool Thalassa die op 1 minuut lopen van ons huisje blijkt te zitten. We 
melden  ons aan voor de 2 ochtendduiken van de volgende dag en brengen aansluitend ook onze duikspullen 
naar de duikschool. 
In de middag laten we ons in de pool van het zwembad vallen en in de avond gaan we heerlijk eten in het 
restaurant van het hotel. Uiteraard een lokaal gerecht. 
Rond de klok van 10:00 uur vallen we, omgeven door rust, in een diepe slaap. 

Woensdag 24 augustus 
Om 06:15 uur gaat de wekker af en is de eerste duikdag rondom Bunaken begonnen. 

Eerst even in het restaurant snel een ontbijtje naar binnen schuiven en aansluitend het ochtendritueel van 
tanden poetsen, scheren, videoapparatuur en andere duikspullen klaarmaken. 
We melden ons, conform afspraak bij de duikschool waar we eerst nog van Martine (dame uit Frankrijk) een 
briefing krijgen. 
Aansluitend naar de boot en we gaan op weg naar het eiland Bunaken. 

Locatie: Bunaken – Sulawesi – Indonesië 
Duikplaats: Lekuan 3 
Maximale diepte: 23,7 meter Duikduur: 63 minuten 

We laten ons in het water vallen en worden, na het vele sediment in Buyat Bay, verrast door het perfecte 
zicht. Tijdens deze eerste duik rondom Bunaken komen we al direct verschillende schildpadden en mooie 
naaktslakken tegen. Aantal leuke opnames gemaakt. 



Locatie: Bunaken – Sulawesi – Indonesië 
Duikplaats: Tiwoho 
Maximale diepte: 17,9 meter Duikduur: 66 minuten 

De tweede duik die dag maken we bij het vaste land van Sulawesi waarbij we prachtig koraal tegenkomen. Aan 
het einde van de duik hangt een school jonge tonijnen rustig te wachten boven het koraal. Ook nu weer 
uitstekende omstandigeheden en mooie opnames gemaakt. 

      

De eerste duikdag rondom Bunaken is perfect bevallen. Het overweldigende zicht en de mooie variaties zijn 
indrukwekkend. Ook de veelvoud aan vissen is enorm.  
In de middag natuurlijk weer aan de pool en in de avond weet de kok van het restaurant weer wat lekkers voor 
ons klaar te maken. 
Met een heerlijk gevoel kruipen we in bed en vallen in diepe rust. 

Donderdag 25 augustus 
Onze tweede duikdag rondom Bunaken. Vandaag doen we weer 2 ochtendduiken en in de avond 1 nachtduik. 

Locatie: Bunaken – Sulawesi – Indonesië 
Duikplaats: Timur Point 
Maximale diepte: 21,7 meter Duikduur: 62 minuten 

Ook nu weer meerdere schildpadden gezien waarvan we er 1 erg dicht konden benaderen. In de verte ook een 
grote napoleonsvis gezien die echter te ver weg was om goede opnames van te maken. Mooie duik. 

      

Locatie: Bunaken – Sulawesi – Indonesië 
Duikplaats: Lekuan 2 
Maximale diepte: 20,6 meter Duikduur: 63 minuten 

We duiken langs een wand waar ontelbaar vele koraalvlinders en trekkersvissen rondzwemmen en waar 
mooie schorpioenvissen goed gecamoufleerd aan het wachten zijn op prooi. Onze duikgids Fans weet tevens 
nog een prachtige spookfluitvis te vinden. 
Geweldige duikstek! 



      

Locatie: Bunaken – Sulawesi – Indonesië 
Duikplaats: Abang Point 
Maximale diepte: 14,0 meter Duikduur: 53 minuten 

We maken een nachtduik en stuiten direct al op een staart van iets. Hebben geen idee wat het is (slangenaal, 
octopus of zeeslang) en laten het voor wat het is en zien direct daarna een octopus die zijn weg door de nacht 
zoekt. We zien mooi koraal, 2 grote kreeften (mannetje met vrouwtje) en op het einde ook 2 cobra’s die op 
jacht zijn. Ook nu weer weet een sepia mijn aandacht te trekken en blijf ik enkele minuten gefascineerd 
toekijken naar de prachtige gedaanteverwisselingen. Helaas krijgen we op enig moment veel last van de 
stroming hetgeen bij een nachtduik met camera niet echt een pretje is. 

      

Na de nachtduik is het snel alle spullen schoonmaken, zelf douchen en dan direct een hapje eten. Het is al laat 
als we van het eten terugkomen en gaan ook direct onder zeil. Morgen weer 2 duiken op de planning staan. 

Vrijdag 26 augustus 
Locatie: Bunaken – Sulawesi – Indonesië 
Duikplaats: Fukui Point 
Maximale diepte: 26,6 meter Duikduur: 61 minuten 

We gaan vandaag naar de 3 reuze doopvondschelpen die hier liggen. Naast ander leuke kleinere zaken ziet 
Tiny opeens een reusachtige napoleonsvis. Helaas een beetje te ver weg om hier een leuke shot van te kunnen 
maken. Deze keer ook veel anemoonvissen te bewonderen. 



      

Locatie: Bunaken – Sulawesi – Indonesië 
Duikplaats: Raymond Point 
Maximale diepte: 18,8 meter Duikduur: 71 minuten 

Een heerlijke rustige duik waarbij we, op ons gemak driftend, de mooie koralen hebben bekeken. Ook nu weer 
een geweldige zicht van om en nabij de 40 meter en ook nu weer wemelde het er van de koraalvlinders en 
trekkersvissen. 

      

Zaterdag 27 augustus 
Locatie: Bunaken – Sulawesi – Indonesië 
Duikplaats: Alung Banua 
Maximale diepte: 30,6 meter Duikduur: 52 minuten 

Vandaag is Bob onze duikgids. Was te verwachten omdat toen we Fans gistermiddag zagen die aangaf dat hij 
een klein beetje benauwd was. 
Na een tiental minuten in rustig water te hebben gedoken worden we door de stroming opgepikt en de hele 
resterende tijd gaan driften we langs de steilwand. Zien enkele schilpadden maar ook nu weer valt de enorme 
hoeveelheid koraalvlinders en trekkersvissen op. Vanwege de snelle drift niet veel opnames kunnen maken. 

      



Locatie: Bunaken – Sulawesi – Indonesië 
Duikplaats: Tanjung Parigi 
Maximale diepte: 22,8 meter Duikduur: 61 minuten 

Duik 2 van vandaag blijkt ook weer een duik te zijn waar we al driftend langs een steilwand gaan. Deze keer 
een uiterst aangenaam tempo waarbij het ook nu weer wemelde van de koraalvlinders en trekkersvissen. 
Weer een mooie schildpad gezien, schorpioenvis, een napoleonsvis, een grote tonijn en in de diepte zien we 
zelfs een haai aan ons voorbij trekken. 

      

Zondag 28 augustus 
Als we op de duikboot aankomen ziet Tiny dat er net weer een vulkaanuitbarsting is. Ik haal snel de 
videocamera uit het onderwaterhuis en maak een paar opnames. 

 

Volgens de crew van de boot is het weer de Mount Lokon die een nieuwe eruptie heeft en die al enkele weken 
weer actief is. Verder maakt niemand zich er druk over en gaan ze snel weer over tot de orde van de dag. Dus 
wij doen ook maar gewoon alsof er niets aan de hand is en doen de voorbereidingen voor de duik. 

Locatie: Bunaken – Sulawesi – Indonesië 
Duikplaats: Buro Point 
Maximale diepte: 30,46 meter Duikduur: 58 minuten 

Weer een nieuwe duikgids vandaag. James is de man die ons deze keer het een en ander moet laten zien. We 
springen het water in als blijkt dat Tiny niet onder kan komen. Nadat het de hele week goed is gegaan blijkt nu 
iemand de 2 kilo lood uit haar jacket verwijderd te hebben. En met 1/3 van je gewicht minder blijkt het niet 
mogelijk om onder te komen. Nadat ook dit probleem is verholpen kan de echte duik beginnen. 
We dalen af op diepte en zien in de verte direct al een witpunt rifhaai. Kort daarna zien we ook nog een 
napoleonsvis en schildpadden. Een cobra heeft er wel plezier in en gedurende een deel van de duik zie ik hem 
steeds een meter of 5 onder met mee zwemmen.  We krijgen ook nog 2 Orang Utang krabben te zien, Tiny 
weet nog een mooie schorpioenvis te spotten en ook nu weer heel veel koraalvlinders. Wat mij betreft de 
mooiste duik van deze week waarbij ik ook nog een aantal mooie opnames heb weten te maken. 



      

Locatie: Bunaken – Sulawesi – Indonesië 
Duikplaats: Lekuan 2 
Maximale diepte: 29,0 meter Duikduur: 62 minuten 

Op verzoek van 1 van de gasten op de boot gaat de laatste duik wederom naar Lekuan 2. Rustige duik waarbij 
niet echt nieuwe highlights naar voren komen. Leuke afsluiting van onze duikvakantie rondom Bunaken. 

      

Maandag 29 augustus 
Vandaag een dag zonder duiken op het programma. Morgen is de transfer naar Sahaung en we willen toch 
graag onze spullen goed droog hebben alvorens we deze weer gaan inpakken. 
Na het ontbijt logboeken gaan stempelen in de duikschool en de duiken afgerekend die niet in het pakket 
zaten wat we geboekt hebben. 
Verder even wat achterstallige administratie gedaan en de rest van de dag lekker laten verwennen aan de 
pool. 
In de avond genieten we nog eenmaal van de zonsondergang en gaan voor de laatste maal heerlijk eten in het 
restaurant. Alvorens van de nachtrust te gaan genieten regelen we een kruier die morgenochtend onze bagage 
komt ophalen en naar de pier brengt en regelen we ook de toestemming die nodig is voor onze boot om ons in 
de haven te mogen oppikken. 

Dinsdag 30 augustus 
Het laatste ontbijt in het Santika hotel waarbij we aansluitend afscheid nemen van de medewerkers die allen 
aangeven ons graag terug te willen zien. 
De kruier is stipt op tijd aanwezig en als we op de pier aan het wachten zijn op de boot komt ook David, een 
advocaat die op dit moment werkzaam is in Singapore en die we tijdens het duiken hebben leren kennen, nog 
afscheid van ons nemen. Ook hij verlaat vandaag het Santika hotel en vliegt wederom terug naar Singapore. 
Ook Hans komt nog afscheid nemen die vandaag toevallig vanuit Bunaken een dagtrip naar Banga eiland gaat 
maken. 
Na een aantal minuten wachten zien we in de verte een stipje met rap tempo dichterbij komen. Bij de ingang 
van de haven aangekomen herkennen we direct al Salmon en Ivan die ons komen ophalen. 
De bagage brengen we aan boord en al snel verlaten we de haven van het Santika hotel. Buiten de haven 
aangekomen geeft Salmon gas en al snel verdwijnen de contouren van Bunaken in de verte. Op de weg naar 



Sahaung passeren we de boot van Hans en met een zwaai nemen we een laatste maal afscheid van elkaar. 
 

Wat valt er te zeggen over duiken rondom Bunaken. 
Zoals al eerder aangegeven kan het totale Santika complex wel een update gebruiken. Personeel vertelde ons 
dat het hotel ongeveer 15 jaar oud was en dat is ook wel te zien op een aantal plaatsen. Desondanks zouden 
wij het voor een volgende keer zeker weer in overweging nemen. Ruime kamer, vriendelijk personeel en 
heerlijk eten. 
Bij Thalassa was het heerlijk ontspannen duiken. Af en toe veel duikers op de boot maar dan ook voldoende 
duikgidsen. Bij het afrekenen ontvang je een overzicht van al je duiken met de namen van de duikplaatsen. 
Wat ons betreft voor herhaling vatbaar.  
De duiken rondom Bunaken zijn veelal duiken langs steilwanden met erg veel vissen en redelijk vaak stroming. 
Het zicht van ongeveer 40 meter tijdens de meeste duiken maakte het tot een prachtige locatie die ik iedereen 
kan aanraden. Voor ons was het in ieder geval niet de laatste keer dat wij rondom Bunaken hebben gedoken.  

Na dik 1,5 uur varen zien we in de verte Sahaung opdoemen en korte tijd later varen de baai binnen. 
We zijn weer thuis! 
De aanwezige medewerkers wachten ons op het strand al op en na een hartelijke begroeting is het eerst ff 
bijpraten met Anke en Salmon. 

       

Anke vertrekt 1 september voor 5 weken naar Bali om daar aanvullende duikcursussen te gaan volgen. In de 
toekomst willen ze op hun safariboot Nitrox aanbieden maar daarvoor ontbreken nog een aantal certificaten 
die eerst gehaald moeten worden. 
Onze spullen zijn inmiddels in het huisje gebracht. De duikspullen pakken we uit en deponeren deze in de 
bekende kratten die aansluitend door de medewerkers worden opgehaald. We zullen in de middag weer even 
starten met een duik op het huisrif. 



 

Locatie: Sahaung – Sulawesi – Indonesië 
Duikplaats: Blue Bay 
Maximale diepte: 20,0 meter Duikduur: 77 minuten 

In de middag maken we een heerlijke ontspannen duik op het huisrif waarbij we meer koraalduivels te zien 
krijgen als de hele week Bunaken bij elkaar. Toch altijd weer verrassend om te constateren hoe de 
onderwaterwereld op een paar uur afstand van elkaar kan verschillen. 
Verder zien we uiteraard de hengelaarsvis van het huisrif, naaktslakken, jonge mesvissen, mooie 
spookfluitvissen, een prachtige steenvis en nog heel veel andere leuke dingen. 

      

Voelt in ieder geval weer goed aan en morgen gewoon mee met de duikplanning. 

Woensdag 31 augustus 
Locatie: Sahaung – Sulawesi – Indonesië 
Duikplaats: Simone Point 
Maximale diepte: 21,8 meter Duikduur: 62 minuten 

We gaan al direct naar een van mijn favoriete duikstekken. Deze plek blijft gewoon geweldig met zijn 
begroeiing en kleurenpracht. Japs stelt ons niet teleur en weet ook nu weer fantastische zaken te vinden met 
als hoogtepunten een witte Clown hengelaarsvis, een gewone grote Hengelaarsvis, Pegasusvis, Schorpioenvis 
en een Spookfluitvis. Gewoonweg een prachtige duik! 



      

Locatie: Sahaung – Sulawesi – Indonesië 
Duikplaats: Batu Mandi 
Maximale diepte: 20,9 meter Duikduur: 59 minuten 

Ook de 2e duik is geweldig mooi waarbij we nu weer een gele Clown hengelaarsvis te zien krijgen. Ik weet een 
mooie opname te maken van een Luipaard trekkersvis en verder zien we nog  Naaktslakken, een Pygmee 
zeepaardje en een Spookfluitvis. 

 

Donderdag 1 september 
Locatie: Sahaung – Sulawesi – Indonesië 
Duikplaats: Batu Gosoh 1 
Maximale diepte: 25,6 meter Duikduur: 59 minuten 

Na enkele minuten onder water te zijn wijst Japs met zijn stick naar een punt op de rots. Gelukkig heb ik een 
leesgedeelte in mijn duikbril geplakt want anders had ik met geen mogelijkheid het pygmeezeepaardje kunnen 
vinden die hij aanwijst. Blijf het opmerkelijk vinden hoe zij dit zo kunnen vinden in deze oneindig grote oceaan. 
Uiteraard doe ik ook nu weer een poging om het minuscule diertje aan de digitale film toe te vertrouwen maar 
bij het bekijken van de opname heb ik het idee dat het nog beter moet kunnen. Nog een keer teruggaan dus! 
Verder zien we nog een kleine sepia, een Orang Utan krab en nog heel veel andere leuke dingen. 



      
 

Locatie: Sahaung – Sulawesi – Indonesië 
Duikplaats: Batu Puikang 
Maximale diepte: 22,1 meter Duikduur: 58 minuten 

Omdat de zon vandaag niet erg prominent aanwezig is blijken de opnames met handmatige witbalans van 
mindere kwaliteit tijdens deze 2e duik van de dag. We zien een Bokser krab, weer een jonge sepia, Murene, 
Naaktslakken, Pauwbot en een Zeekomkommer die ik nog nooit eerder gezien heb. 

Locatie: Sahaung – Sulawesi – Indonesië 
Duikplaats: Blue Bay 
Maximale diepte: 14,7 meter Duikduur: 91 minuten 

Rond de klok van 17:00 uur ga ik met Arman nog een poging wagen om de mandarijnvis op de video te krijgen. 
Als we voor de schemering het water ingaan en een beetje aan het rondzwemmen zijn tot de tijd voor de 
mandarijnvissen is aangebroken ziet Arman een mooie kleine clown hengelaarsvis. 
Als we aansluitend ons installeren op de plek voor de mandarijnvissen blijven we daar ruim 40 minuten liggen 
in afwachting van wat er gaat gebeuren. 
Om kort te zijn: niets! 
Alhoewel ik het licht van de lampen op de zwakste stand heb staan voelt geen van de mandarijnvissen zich 
aangesproken om de paringsdans bij gedimd licht uit te voeren. Ik geef Arman aan dat we er dan gewoon een 
nachtduik van maken en ik weet nog een mooie opname te maken van een kleine octopus en krokodilvis die 
beiden prooi weten te vangen. 

      

Vrijdag 2 september 
Locatie: Sahaung – Sulawesi – Indonesië 
Duikplaats: Yellow Coconut 
Maximale diepte: 23,4 meter Duikduur: 65 minuten 

Vandaag staan weer 2 duiken op de planning bij het vaste land van Sulawesi. Niemand schijnt te weten 
waarom maar Japs blijkt ineens onvindbaar te zijn. Arman, die we 3 jaar eerder al hebben leren kennen en 
toen nog deel uitmaakte van de bootcrew,  is deze keer onze duikgids en die laat zich direct van zijn beste kant 



zien.  
Met ons aan boord een Frans echtpaar die beiden in Singapore werken. Vreemd koppel omdat hij de nodige 
kilo’s aan overgewicht met zich meesleept en zij volledig tegenovergesteld type anorexia is.  
Onder andere een hengelaarsvis, indian walkman, kogelvis, knots bidsprinkhaankreeft, schommelvis, 
schorpioenvis, sepia, valse steenvis, zeenaald en diverse naaktslakken weet onze Arman uit het niets 
tevoorschijn te toveren. Al met al een prachtige duik weer. 

      

Locatie: Sahaung – Sulawesi – Indonesië 
Duikplaats: Paradise Marina 
Maximale diepte: 15,1 meter Duikduur: 54 minuten 

Ook een van mijn favoriete duikstekken is Paradise Marina waar we onze 2e duik vandaag zullen gaan houden. 
Is een plaats voor muck-diving die een beetje aan Lembeh Street doet denken. De zandstructuur bij Paradise is 
echter veel fijner van structuur waarvoor er veel eerder sprake is van opdwarrelend sediment. 
Direct bij de drop-off merken we al dat er sprake is van enige stroming. Een fenomeen welke we nog nooit 
eerder hebben gehad op deze duikstek. 
Onze beide mededuikers hebben tijdens de (in gebrekkig Engels gehouden) briefing wellicht het een en ander 
niet helemaal goed begrepen en hebben een eigen invulling gegeven aan de term muck-diving. Binnen no-time 
is de toch al beperkte zicht gereduceerd tot ongeveer nihil en blijft er niets anders over om te wachten tot de 
stofwolk door de stroming is weggevoerd.  
Ook nu weer prachtige dingen hier gezien waaronder hengelaarsvissen, octopussen, naaktslakken en 
spookfluitvissen. 
Op het einde van de duik is de stroming zo hevig geworden dat we niet meer terug kunnen naar de drop-off 
plaats en door de stroming meegevoerd laten we ons door de boot oppikken. 

      

Zaterdag 3 september 
Locatie: Sahaung – Sulawesi – Indonesië 
Duikplaats: Areng Kambin 
Maximale diepte: 22,1 meter Duikduur: 72 minuten 



Japs is nog steeds onvindbaar dus Arman is vandaag weer onze gids. Ook nu weer prachtige zaken die aan ons 
oog voorbijtrekken zoals een ambon koraalduivel, clown hengelaarsvis, flamboyante sepia, imperator garnaal, 
octopus, pauwbot, pijlinktvis, sepia, spinnen krab, spookfluitvis en een zeepaardje. De investering in een 
leesvenstertje in mijn duikbril bleek ook vandaag weer zijn vruchten te hebben afgeworpen want anders zou ik 
een deel van de buit gemist hebben. 

      

Locatie: Sahaung – Sulawesi – Indonesië 
Duikplaats: Muka Linggua 
Maximale diepte: 17,4 meter Duikduur: 63 minuten 

Zoals te verwachten was leverde ook de tweede duik van de dag weer mooie zaken op. Met dank aan Arman 
mocht ik na de duik noteren dat een hengelaarsvis, inktvis, pegasusvis, platworm, pygmee zeepaardje en een 
wonderpus de buit van vandaag waren. 
 

 

Erg prettig om met Arman te duiken. Als ik tegen de avond even met Salmon aan het praten ben vertel ik dit 
en geef aan dat Arman, qua duikstijl, erg op hem lijkt. Salmon lacht en geeft aan dat hij hem ook de 
duikopleiding heeft gegeven. 

Zondag 4 september 
Locatie: Sahaung – Sulawesi – Indonesië 
Duikplaats: Batu Belah 
Maximale diepte: 21,8 meter Duikduur: 63 minuten 

Aan het plezierige duiken met Arman blijkt ook een einde te zijn gekomen. Hij heeft oorpijn en dus voorlopig 
even rust nodig. We sluiten aan bij een ander groepje en deze keer is Atu onze gids. 
Wellicht als gevolg van de duikstek verloopt alles erg rustig zonder echt schokkende nieuwe zaken te zien. We 



noteren onder andere een knots bidsprinkhaankreeft, naaktslakken, platworm, spookfluitvis, (spook) murene 
en een grote zeekomkommer. 

      

Locatie: Sahaung – Sulawesi – Indonesië 
Duikplaats: Tanjung Sang Kamau 
Maximale diepte: 22,1 meter Duikduur: 61 minuten 

Atu wil tijdens de tweede duik schijnbaar onze conditie testen want het is behoorlijk aanpeddelen tegen de 
stroming in. Tja, hier werpen de lessen tijdens de duikopleiding dan toch weer eens zijn vruchten af. Ondanks 
de stroming vinken we na de duik af dat we een blauwpunt rog, indian walkman, krokodilvis, orang utan krab, 
schorpioenvis, sepia en spookfluitvis hebben gezien. 

 
 

Locatie: Sahaung – Sulawesi – Indonesië 
Duikplaats: Tanjung Husi 3 
Maximale diepte: 18,0 meter Duikduur: 74 minuten 

Ik besluit nog een nachtduik te doen en direct bij de drop-off stuiten we op de uiterst giftige blauwgeringde 
octopus. Uiteraard mooie opnames van het kleine onopvallende diertje gemaakt en aansluitend verder 
gegaan. In het licht van de videolampen nog een decorator krab, kogelvis, krokodilvis, naaktslakken, octopus, 
orang utan krab, spookfluitvis, zeenaald en een zeepaardje gezien. Erg leuke nachtduik. 



      

Maandag 5 september 
Locatie: Sahaung – Sulawesi – Indonesië 
Duikplaats: Tanjung Totohe 
Maximale diepte: 23,6 meter Duikduur: 72 minuten 

We maken een heerlijke ontspannen duik zonder noemenswaardige stroming waarbij we onder andere een 
dragonet, harige octopus, hengelaarsvis, naaktslak, schorpioenvis, een roze en een witte schommelvis, een 
prachtige partnergarnaal en een spookmurene zien. 

      

Locatie: Sahaung – Sulawesi – Indonesië 
Duikplaats: Busa Bora 1 
Maximale diepte: 21,4 meter Duikduur: 67 minuten 

Ook de tweede duik van vandaag verloopt erg rustig en ontspannen. We mogen onder andere een harlekijn 
garnaal, hengelaarsvis, een ogenschijnlijk zwevende naaktslak, schommelvis en een pygmeezeepaardje 
aanvinken voor deze duik. Helaas geeft net op het moment waarop de duikgids de harlekijn garnaal ontdekt de 
camera aan dat de accu leeg is. Dus wellicht nog eens terug komen op die plaats in de hoop dat de duikgidsen 
het minuscule diertje nog eens weten terug te vinden. 

      
 



Dinsdag 6 september 
Locatie: Sahaung – Sulawesi – Indonesië 
Duikplaats: Yellow Coconut 
Maximale diepte: 23,2 meter Duikduur: 63 minuten 

Tiny heeft vandaag haar rustdag en omdat Barbara en Wolfgang vandaag hun laatste duikdag hebben mogen 
zij aangeven waar we gaan duiken. Ze kiezen voor 2 duikplekken aan het vaste land en daar kan ik me 
helemaal in vinden.  
Omdat ze graag de zebra anemoon willen zien is de eerste duikstek Yellow Coconut. We dalen af tot een 
diepte van 23 meter waar de prachtige anemoon is te zien. 
Verder maak ik nog opnames van een mooie garnaal, een hengelaarsvis, murene, naaktslakken, sepia en een 
zeenaald. 

 

Locatie: Sahaung – Sulawesi – Indonesië 
Duikplaats: Simone Point 
Maximale diepte: 17,6 meter Duikduur: 74 minuten 

Omdat de vorige poging van Barbara en Wolfgang om op Simone Point te duiken geen doorgang kon vinden 
vanwege de heftige stroming is deze geweldige duikstek (een van mijn favorieten hier) hun 2e keus geworden. 
Ook nu weer blijft de prachtig begroeide wand adembenemend om te zien. Daarnaast ontgaan ook een 
eierslak,de elektrische mossel, een harige octopus, jonge papagaaivis, langoeste, naaktslakken, orang utan 
krab, schorpioenvis en de prachtige spookfluitvissen ons uiteraard niet. 

      

Woensdag 7 september 
Locatie: Sahaung – Sulawesi – Indonesië 
Duikplaats: Three Brothers Rock 
Maximale diepte: 25,3 meter Duikduur: 63 minuten 



Een duik op een van de mooiere duikstekken die zich ook deze keer van zijn beste kant laat zien. De 
omstandigheden zijn perfect en naast allerlei andere vissen zijn de hoogtepunten van deze duik een dragonet, 
jonge papagaaivis, langoeste, naaktslak, pygmee zeepaardje, schommelvis, spinkrab, spookfluitvis en een valse 
steenvis. 

      

Locatie: Sahaung – Sulawesi – Indonesië 
Duikplaats: Busa Bora 1 
Maximale diepte: 17,9 meter Duikduur: 70 minute 

Ook tijdens de tweede duik van vandaag hebben we perfecte omstandigheden. Geen stroming waardoor het 
zicht ook beter is geworden. We zien onder andere een mooie blauwpunt rog, een zwarte krokodilvis, 
naaktslakken en een mooie grote jonge vleermuisvis. 

      

Donderdag 8 september 
Locatie: Sahaung – Sulawesi – Indonesië 
Duikplaats: Lihunu Rocks 
Maximale diepte: 26,3 meter Duikduur: 66 minuten 

Vandaag zal Salmon ons weer eens vergezellen. Dus dat beloofd weer een heerlijke duikdag te worden. Bij het 
afdalen staat er al een behoorlijke stroming rondom een mooi begroeide pinnacle waarin Salmon een 
pygmeezeepaardje weet aan te wijzen. Naast ander zaken blijkt er ook nog een grote schorpioenvis te liggen 
en verder zien we een van de mooiste kreeften die ik tot nog toe heb gezien. Tiny weet me tijdens het duiken 
er overigens op te attenderen dat Salmon geen band aan zijn bril heeft. Hij springt gewoon in het water, 
plaatst de bril op zijn gezicht en gaat lekker duiken. 



      

Als ik hem na de duik vraag waarom hij geen band aan zijn bril heeft geeft hij aan dat dit makkelijker is voor als 
hij in de stroming zijn bril eens moet schoonmaken. Met band heb je 2 handen nodig om de bril weer  te 
plaatsen en hij heeft er maar 1 voor nodig! Tja, het is maar hoe je het bekijkt maar als de stroming aan mijn 
ademautomaat aan het trekken is en ik deze zo af en toe met de hand moet vasthouden ben ik ook erg blij met 
het bandje aan mijn duikbril. Dus ik blijf de traditionele manier toch nog maar even aanhouden. 

Locatie: Sahaung – Sulawesi – Indonesië 
Duikplaats: Tanjung Hussi 2 
Maximale diepte: 16,9 meter Duikduur: 80 minuten 

Tweede duik van de dag was weer heerlijk ouderwets met Salmon lekker lang duiken. Weer prachtige dingen 
gezien waaronder mooi gekleurde zachte koralen, naaktslakken, pijlinktvis, het ponthohi zeepaardje, pygmee 
zeepaardje en een schorpioenvis. Aan het einde van de duik deed Salmon nog een witmond murene voeren 
met een vis die hij ergens vandaan getoverd had. Leuk om te zien en een prachtige duik. 

      

Vrijdag 9 september 
Locatie: Sahaung – Sulawesi – Indonesië 
Duikplaats: Batu Gosoh 1 
Maximale diepte: 23,0 meter Duikduur: 64 minuten 

We maken met Charles, onze duikgids voor vandaag, een geweldig mooie duik langs enorm begroeide wanden 
met diverse soorten en kleuren zachte koralen. We laten ons op momenten door de stroming oppakken en al 
driftend genieten we van het wonderschone onderwaterlandschap. 
Tussen alle bedrijven door weet Charles ons ook nog te attenderen op anemoon krabbetjes, een kreeft, 
naaktslakken, een platworm, het ponthohi zeepaardje, een jonge schommelvis, een hele grote schorpioenvis 
en mooie spookfluitvissen. 



      

Locatie: Sahaung – Sulawesi – Indonesië 
Duikplaats: Batu Puikang 
Maximale diepte: 18,5 meter Duikduur: 61 minuten 

Ook duik 2 van deze dag brengt ons langs prachtige wanden met zachte koralen. We duiken door spelonken en 
spleten waar het af en toe goed uitkijken is in verband met de voelbare deining. Onze duikgids weet  onder 
andere een bokser krab, draadslak, diverse naaktslakken en platwormen te vinden. Als de rest aandachtig iets 
aan het bekijken is op een rotswand zie ik een aantal grote buffelkoppapagaaivissen voorbij komen. Even snel 
Tiny gewaarschuwd en genoten van de imposante verschijningen. 

      
 

Zaterdag 10 september 
Locatie: Sahaung – Sulawesi – Indonesië 
Duikplaats: Paradise Marina 
Maximale diepte: 13,0 meter Duikduur: 74 minuten 

Omdat we de vorige keer erg veel last hadden van stroming hadden we aangegeven graag nog eens terug te 
willen naar deze duikstek die wij, ondanks dat het muck-diving met een grijs/zwarte zandbodem is, erg mooi 
vinden omdat er altijd verrassende zaken naar voren komen. 
Ook deze keer worden we al snel verrast door de vondst van een harige hengelaarsvis die hier nog erg 
zeldzaam is. Als enige tijd later ook nog mooie spookfluitvissen, hengelaarsvissen en een kokosnoot octopus 
de revue passeren kan de duik al niet meer kapot. 
Helaas zijn ze aan de steiger aan het werken en kunnen we, op deze plek met een warmwaterbron waar het 
normaliter krioelt van het leven, op dit moment niet duiken. 



      

Locatie: Sahaung – Sulawesi – Indonesië 
Duikplaats: Sampini Pasir 
Maximale diepte: 18,9 meter Duikduur: 75 minuten 

De tweede duik is vooral muck-diving op een witte zandbodem. Op een grote brok koraal wemelt het echter 
van de vissen. We komen een aantal grote murenes tegen en ook nu weer een mooie spookfluitvis. Verder 
weet Atu nog een draadslak, mooie garnalen, kleine gele koffervis, een kreeft, naaktslakken en een enorme 
steenvis te vinden. 

      

Zondag 11 september 
Locatie: Sahaung – Sulawesi – Indonesië 
Duikplaats: Tanjung Sipi 
Maximale diepte: 22,9 meter Duikduur: 73 minuten 

Onze duikgids Atu geeft aan dat we vandaag op zoek gaan naar de zeepaardjes van normaal formaat. Het is 
even zoeken in de oneindige zandvlakte maar uiteindelijk krijgen we 2 prachtige exemplaren te zien. Als hij 
verder ook nog een bobtailkrab, flamboyante sepia, hengelaarsvis, naaktslakken en een spookfluitvis weet te 
vinden maakt dat de duik compleet. Op het einde ziet hij nog een prachtige groene naaktslak en als we boven 
zijn aangekomen en op de boot aan het wachten zijn kijkt hij wat om zich heen en zegt dat er op 5 meter 
diepte nog een mooie hengelaarsvis zit. Ik denk eerst dat hij mij voor de gek aan het houden is maar na 
aandachtig turen zie ook ik het beestje zitten. Nog genoeg lucht in de fles en dus nog ff naar het 
hengelaarsvisje geweest. Al met al een mooie duik wederom. 



      

Locatie: Sahaung – Sulawesi – Indonesië 
Duikplaats: Pantai Kecil 
Maximale diepte: 19,7 meter Duikduur: 71 minuten 

De 2e duik van de dag is beduidend minder. Behoudens een dwergvleugelpaardvis en een paar naaktslakken is 
verder niets noemenswaardigs te melden.  

      

Locatie: Sahaung – Sulawesi – Indonesië 
Duikplaats: Tanjung Husi 3 
Maximale diepte: 13,9 meter Duikduur: 63 minuten 

Wolgang en Karin hebben me gevraagd of ik een nachtduik met hun wil maken en dus ook nu weer rondom de 
klok van 18:00 uur te water.  Wolfgang wil graag een foto van de blauwgeringde octopus maken die ik tijdens 
een eerdere nachtduik op deze locatie ben tegengekomen. 
We zien het kleine beestje ook daadwerkelijk heel even maar voor we verder kunnen reageren schiet deze een 
rotsblok binnen en weet ook onze gids Robert hem hier niet meer uit te halen. 
Verder komen we noch een jonge sepia tegen, een kappersgarnaal, koraalduivel, krokodilvis, naaktslakken, 
platworm en een voor mij nog onbekende zeekomkommer. Leuke nachtduik. 

      

Maandag 12 september 
Als we om 06:30 uur aan het ontbijt zitten komt Salmon binnen die vandaag jarig is. We feliciteren hem van 



harte en horen dat Anke vanuit Bali ook al contact heeft gehad met hem. Na het ontbijt weer de spullen 
klaarmaken om te gaan duiken. 

Locatie: Sahaung – Sulawesi – Indonesië 
Duikplaats: Batu Sahaung 
Maximale diepte: 25,8 meter Duikduur: 63 minuten 

In het eerste kwartier van de duik op deze prachtige stek is het toch wel even peddelen geblazen tegen de 
stroming. Aansluitend kijken we al driftend naar de prachtig begroeide wanden en rotsen. 
Atu weet een dragonet te vinden alsmede een murene, naaktslakken, orang utan krab, platworm, 
schorpioenvis, en een witpunt rifhaai die zich onder een groot tafelkoraal heeft verborgen. 
Mooie duik. 

      

Locatie: Sahaung – Sulawesi – Indonesië 
Duikplaats: Busa Bora 2 
Maximale diepte: 15,7 meter Duikduur: 73 minuten 

Ook de tweede duik van vandaag begint met stroming die echter snel afneemt als we op diepte afdalen. Alle 
duikgidsen beginnen opeens op een stuk grond met brokken afgestorven koraal te zoeken en na 10 minuten 
hebben ze gevonden wat ze zochten, een harlekijn garnaal. Ook nu weer blijkt het leesgedeelte in onze 
duikbril een bovenbeste investering te zijn geweest want zonder dit attribuut zouden we het minuscule diertje 
waarschijnlijk nog niet eens hebben kunnen zien. Ook een hele kleine hengelaarsvis doet zich op enig moment 
erbij voegen. Tijdens de verdere duik krijgen we ook nog een clown hengelaarsvis, naaktslakken, een aantal 
pygmee zeepaardjes, twee schommelvissen, een mooie grote schorpioenvis alsmede een sepia te zien. 
Kan niet anders zeggen als een van de mooiere duiken hier.  

      
 

Dinsdag 13 september 
Vandaag besloten om een rustdag te houden. Na het ontbijt luieren we lekker wat en beginnen al langzaam 
wat spullen in te pakken die we morgen moeten meenemen op de Sunshine voor onze 4 daagse reis naar 
Lembeh Street. 



Tussendoor werk ik aan het reisverslag en vóór het avondeten zijn we helemaal bij met achterstallige 
administratieve zaken en zijn de koffers voor morgen gepakt. 

Wat valt er te zeggen over duiken rondom Sahaung. 
Het feit dat we weer terug zijn gegaan naar Sahaung spreekt boekdelen. Het is en blijft een uitermate prettig 
resort waar het heerlijk duiken en vertoeven is. 
Wel waren er deze keer een paar zaken die ons opgevallen waren en die we aan het einde van onze vakantie 
ook aan Salmon hebben verteld. 
Naar onze mening is er de afgelopen tijd (te) veel aandacht gegaan naar de bouw van het safarischip de 
Sunshine en zijn de andere duikboten hierbij even over het hoofd gezien. Zij zullen binnen afzienbare tijd 
opgeknapt c.q. vervangen moeten worden.  
Tevens is tijdens ons verblijf helaas een breuk ontstaan tussen Anke en Salmon met de superguide Japs. In de 
sterren staat of het nog goed gaat komen maar hij was een van de medewerkers van het eerste uur en na 
Salmon de beste duikgids uit de verre omtrek. 
De duiken waren allen prachtig maar vanwege de stroming toch meer sediment in het water dan anders. Maar 
ook daar wen je aan. 
Ons is het weer zo goed bevallen in ieder geval dat we ook voor 2012, dan weer samen met Pascal, plaatsen 
hebben laten reserveren.  
We kunnen dus weer aftellen! 

Woensdag 14 september 
Nadat we onze cabine op het bovendek hebben toegewezen gekregen is er eerst een briefing over het schip en 
de crew en daarna eerst even alles uitpakken.  Het valt niet mee om op het in de golven dansende schip het 
evenwicht te bewaren. Uiteindelijk weet alles een plaats te vinden in de ruime cabine en de rest van de 
overtocht luieren we wat bij het zonnedek op het voordek. 

      

De overtocht gaat verder zonder problemen en na goed 2 uur varen draaien we de straat van Lembeh in. 
Wat het luide tikken op een lege duikfles te betekenen heeft is men vergeten te vertellen tijdens de briefing. 
Zo melden zich een paar mensen (waaronder wij) op de plaats van de eerste briefing en een paar op het 
achterdek waar de duikuitrusting staat. Het blijkt het achterdek te moeten zijn waar al onze uitrusting ligt en 
we, na in onze duikkleren te zijn gedoken, de briefing over de duikstek krijgen. 



 
Er wordt slechts zelden van de grote boot af gedoken en vrijwel altijd vanuit de kleine bijboot. Wij zitten in 
groep 2 en als groep 1 te water is zijn wij aan de beurt. Ik stap in de boot en neem de mij toegewezen plaats in.  

      

Tiny is de volgende die moet instappen maar tijdens de hoge instap begeeft, waarschijnlijk door het gewicht 
van de uitrusting, haar toch al zwakke knie het en kunnen de al enkele jaren uitgerekte kniebanden het 
gewicht niet meer dragen.  Ze valt de bijboot in en dat was direct het einde van de duik. We ontdoen haar van 
haar uitrusting en helpen haar weer op de safariboot. Ik geef aan dat ook ik de eerste duik zal overslaan en we 



laten de overbelaste knie enkele uren tot rust komen. Van een van de collega duikers aan boord krijgt ze een 
elastisch verband om de knie te ondersteunen en daar zullen we het dan bij duik 2 mee proberen. 

Locatie: Live-aboard Sunshine – Sulawesi – Indonesië 
Duikplaats: Retak Larry 
Maximale diepte: 15,4 meter Duikduur: 69 minuten 

Tiny is nu zonder uitrusting op de bijboot gestapt en heeft deze in het water bij de duikstek aangedaan. Ging 
goed dus voor de rest van de vakantie iets in deze richting blijven doen om verdere problemen te voorkomen. 
Tijdens het afdalen blijkt al dat het zicht belabberd slecht is. Je zou bijna denken dat we niet op vakantie zijn 
maar gewoon bij ons ergens in de plas zijn gaan duiken. De watertemperatuur laat echter weten dat dit beslist 
niet het geval is en ook een knurhahn, naaktslakken en een pygmee zeenaald geven aan dat we toch aan de 
andere kant van de wereld zitten. 
De duik verloopt verder zonder problemen en Tiny heeft geen last van haar knie. 

      

Omdat we uit de planning zijn gelopen voor die dag is er geen tijd meer voor een nachtduik en blijft het dus bij 
1 duik vandaag op Lembeh Street. 

Donderdag 15 september 
Locatie: Live-aboard Sunshine – Sulawesi – Indonesië 
Duikplaats: Nudi Retreat 
Maximale diepte: 25,3 meter Duikduur: 70 minuten 

Helaas ook deze keer toch weer enig sediment in het doorgaans zo prachtige Lembeh. Ondanks de mindere 
condities weet Arman ons te verrassen met een borstelworm, harige octopus, jonge sepia, een knots 
bidsprinkhaankreeft, naaktslakken, en mooie pygmee zeepaardjes waaronder ook een paar gele. Al met al ook 
nu weer een mooie duik. 

      

Locatie: Live-aboard Sunshine – Sulawesi – Indonesië 
Duikplaats: Air Bajo 1 
Maximale diepte: 20,2 meter Duikduur: 64 minuten 



Ook tijdens de 2e duik van vandaag blijkt er sediment rond te dwarrelen. Achteraf blijkt het de duik te zijn 
waarbij de flamboyante sepia de hoofdrol voor zich heeft genomen. Nadat we in het begin een volwassen 
exemplaar hebben gezien weet Arman even later onder een stuk kokosnoot de eieren van een flamboyante 
sepia te vinden. Een klein stukje verder ziet hij ineens ook nog een hele kleine jonge flamboyante sepia die 
waarschijnlijk net uit het nest komt. Ook zien we nog een draadslak, naaktslakken, een octopus in een schelp 
en een zeepaardje. Prachtige duik ondanks het sediment. 

      

Locatie: Live-aboard Sunshine – Sulawesi – Indonesië 
Duikplaats: Aer Prang 
Maximale diepte: 12,2 meter Duikduur: 70 minuten 

Omdat de nachtduik voor vanavond op deze locatie zal gaan plaatsvinden gaan we ook de 3e duik van vandaag 
hier doen. Als we onder zijn krijgen we al direct een jonge gele koffervis te zien die altijd even prachtig blijft. 
Verder zien we nog schorpioenvissen, naaktslakken, draadslak, een slangenaal, 2 prachtige roze 
hengelaarsvissen, een mooie krab, een goby in een fles en als laatste een mooie harige hengelaarsvis. Als ik 
klaar ben met mijn opnames hebben zich inmiddels een 12 tal duikers om mij heen verzameld die als 
hongerige wolven op de prooi afschieten als ik aangeef dat ik klaar ben met mijn opnames.  

      

Locatie: Live-aboard Sunshine – Sulawesi – Indonesië 
Duikplaats: Aer Prang 
Maximale diepte: 11,2 meter Duikduur: 69 minuten 

Ik ben amper onder water als Arman een mimmic octopus weet te vinden. Gefascineerd kijk ik een tijde naar 
de prachtige kunsten van het kleine diertje. Als we verder duiken zien we 2 mooie naaktslakken, zeenaalden, 
koraalduivels, hele mooie garnalen, een pauwbot, kakatoe voorhoofdvinvissen, een blauw gestippelde 
pijlstaartrog, een indian walkman en een bobbit worm. 



      

Vrijdag 16 september 
Locatie: Live-aboard Sunshine – Sulawesi – Indonesië 
Duikplaats: Angels Window 
Maximale diepte: 27,2 meter Duikduur: 58 minuten 

Direct bij de drop-off al een mooie anemoonvis. Daarna een prachtige naaktslak en naderhand ook nog een die 
ik nog niet eerder heb gezien. Uit een ooghoek zie ik ineens dat een op de loer liggende vis een onoplettende 
vis te pakken heeft en deze langzaam aan het verorberen is. Verder nog een mooie gele kaurie, schorpioenvis, 
draadslak en een platworm. 

      

Locatie: Live-aboard Sunshine – Sulawesi – Indonesië 
Duikplaats: Air Bajo 2 
Maximale diepte: 19,9 meter Duikduur: 64 minuten 

Tijdens de 2e duik van vandaag zien we weer heel veel verschillende zaken. Ik zie een prachtige spinkrab, een 
schommelvis, jonge kogelvis, ambon koraalduivel, kleine sepia, jonge hengelaarsvis, een kakatoe 
voorhoofdvinvis die ergens op aan het eten is, een jonge flamboyante sepia en een mooie grote octopus. 

      

Locatie: Live-aboard Sunshine – Sulawesi – Indonesië 
Duikplaats: Aer Prang 
Maximale diepte: 14,2 meter Duikduur: 74 minuten 



Ik besluit nog een laatste keer een nachtduik te maken en de onderwaterwereld laat zich nogmaals van zijn 
beste kant zien. Aan het einde van de duik mag ik noteren dat we een knurhahn, octopus, naaktslak, 
hengelaarsvis, slangenaal, garnaaltje, kakatoe voorhoofdvinvis, koraalduivel, kogelvis, zeekomkommer, 
heremietkreeft, krabje in veerster, spinkrab, spookfluitvis en vijlmossel gezien hebben.  

      

Zaterdag 17 september 
Vroeg in de ochtend doe ik Tiny feliciteren die jarig is vandaag. Van de rest van de aanwezigen weet alleen 
Volkert dat ze jarig is maar die is het inmiddels alweer vergeten en Tiny vindt het goed zo. Ze staat niet graag 
in het middelpunt van de belangstelling. 
We zijn aangekomen op onze laatste duikdag van onze vijfweekste trip naar Indonesië. Omdat Tiny na haar 
PFO ingreep van de duikarts het advies heeft gekregen om nog maar maximaal 2 duiken per dag te maken zal 
ook ik vandaag nog maar 2 duiken maken. We zijn samen begonnen aan deze duikvakantie en zullen derhalve 
ook samen eindigen! Zo werkt dat nu eenmaal bij ons. 
Vandaag ook geen video apparatuur bij ons maar gewoon de laatste 2 duiken heerlijke relaxen en genieten 
van de wonderschone onderwaterwereld. 

Locatie: Live-aboard Sunshine – Sulawesi – Indonesië 
Duikplaats: Maka Widey 
Maximale diepte: 29,1 meter Duikduur: 66 minuten 

We zien de laatste duik weer nieuwe naaktslakken aan ons oog voorbijtrekken die wederom bevestigen dat we 
beslist nog niet alles hebben gezien hier. Ik ontdek op het einde ook nog een octopus die me ook nu weer 
versteld laat staan van de snelle metamorfoses die ze kunnen ondergaan. Een leuke en relaxte duik. 

Locatie: Live-aboard Sunshine – Sulawesi – Indonesië 
Duikplaats: Pante Parigi 
Maximale diepte: 19,3 meter Duikduur: 66 minuten 

Tijdens de laatste duik is het alsof Lembeh Street zich nogmaals van zijn beste kant aan ons wil presenteren. 
We zien een prachtige dragonet die geduldig voor ons doet poseren, Tiny weet nog een flamboyante sepia te 
vinden en verder completeren een prachtige gele hengelaarsvis, jonge sepia, een lembeh dragon, slangenaal, 
spookfluitvis, steenvis, wonderpus en zeepaardje onze laatste duik van deze vakantie. 
Een geweldig mooie afsluiting van onze duikavonturen van dit jaar. 

Wat valt er te zeggen over duiken met de Sunshine. 
Het was duidelijk te merken dat er nog het een en ander verbeterd moet worden aan de Sunshine alvorens de 
echte grote trips verder weg kunnen plaatsvinden. 
De kajuiten onderin hadden last van dieseldampen als de motor van de boot liep en een paar had ook nog een 
lekkage waardoor het bed na een nachtelijke regenbui doorweekt was. 
Het duiken vanaf de kleine bijboot is even wennen maar ook dat gaat wel. Beslist niet zo prettig als de normale 
duikboten maar het kan ermee door. 
De duikgidsen moeten nog wat beter zaken met elkaar afstemmen zodat je niet op enig moment met een 



groep van 12 duikers op dezelfde plaats bent hetgeen nu wel eens voorkwam. 
Het eten is gewoonweg voortreffelijk en afvallen zat er deze keer niet in. Uiteraard al onze ervaringen en 
zaken die ons waren opgevallen aan Salmon verteld zodat ook zij hiervan kunnen leren. 
Helaas hadden we de pech dat er erg veel sediment was in Lembeh. Desondanks is en blijft het een toplocatie 
met prachtige verrassingen. We gaan volgend jaar zeker weer een paar duiken maken in Lembeh Street. 

Na het wederom heerlijke eten lees ik via mijn computer de duikcomputers uit en vullen we een laatste maal 
onze logboeken voor deze vakantie. Na het zetten van de nodige stempels en handtekeningen gaan de 
logboeken in Indonesië een laatste keer dicht. 
We genieten van de terugtocht en die voorspoedig verloopt en weldra zien we ons bounty eiland Sahaung in 
de verte weer opdoemen. 
Na aankomst is er nog ff verwarring wanneer we van boord kunnen. Salmon komt met de kleine boot naar ons 
toe om eerst Tiny te feliciteren en daarna te regelen dat we van boord kunnen en onze huisjes weer kunnen 
opzoeken. 

In de avond heeft men toch nog een verrassing voor Tiny. Als na het avondeten het licht uitgaat komt er 
ineens nog een taart met brandende kaarsen uit. De Blue Bay Band speelt op volle toeren als Tiny verwoede 
pogingen doet om de kaarsjes uit te blazen. De moderne ontwikkelingen gaan ook niet aan Indonesië voorbij 
en ook daar heeft men inmiddels de beschikking over kaarsjes die altijd weer aan gaan. Als het licht weer 
aangaat is het even van de taart smullen geblazen voor Tiny terwijl de medewerkers haar door de zon 
gebleekte kapsel met meel aan het bewerken zijn. 

      

Uiteraard bieden we alle medewerkers van Sahaung een drankje aan en we genieten nog even na. Toch wel 
moe van de safari duiken we rond 22:00 uur lekker in ons bedje en genieten van de heerlijke rust op het eiland 
Sahaung. 

Zondag 18 september 
We hebben vandaag een rustdag omdat we morgen terug vliegen en moeten onze duikspullen laten drogen. 
Vandaag dus geen ontbijt om 06:30 uur maar lekker uitslapen. Als we rond de klok van 08:30 uur aan ons 
ontbijt zitten breekt er een heftige regenbui met onweer los. Ook de Indonesische weergod is ogenschijnlijk 
niet erg blij met ons aanstaande vertrek. Ik ken er nog 2!! 
Het drogen van de spullen zal wellicht een vervolg moeten krijgen in Nederland maar dat zien we dan wel als 
we weer thuis zijn. 
De rest van de dag is het luieren geblazen en de eerste zaken worden weer ingepakt voor de terugreis die 
morgen begint.  
Na het avondeten krijgen we nog een afscheidsfeestje aangeboden (nergens voor nodig want we vertrekken 
niet graag) en bij een kampvuur en de klanken van de Blue Bay Band wordt het weer reuze gezellig. Ook nu 
trekken we een paar maal de beurs en spenderen een rondje voor alle medewerkers van ons prachtig bounty 
eiland. 



      

In de avond praten we nog wat mal Salmon na over zaken die ons zijn opgevallen deze keer en rond 
middernacht verdwijnen we achter onze klamboe rondom ons bed.  

Maandag 19 september 
We ontbijten lekker op ons gemak en nemen afscheid van een aantal duikers die zo dadelijk uitvaren en die 
niet bij ons afscheid aanwezig kunnen zijn. 
Om 09:00 uur rekenen we af met Salmon en pakken onze laatste spullen in. 
Rond 10:00 uur horen we een voor ons bekende melodie die aangeeft dat geliefde gasten het eiland weer 
gaan verlaten. Deze keer zelfs tranen bij Salmon! 
De boot brengt ons naar het vasteland waar de chauffeur al te wachten staat die ons naar het vliegveld van 
Manado brengt voor de vlucht naar Singapore. 
We slaan het eten in het vliegtuig over en na aankomst gaan we bij Burger King heerlijk genieten van een 
double whopper. Aansluitend nog wat inkopen en dan naar het zwembad bovenop terminal 1. Voor 
omgerekend 10 euro per persoon kun je hier gebruik maken van het zwembad, een whirlpool, krijg je een 
handdoek, een consumptie en kun je tenslotte warm douchen! Met name dat laatste is, na 3 weken geen 
warme douche te hebben gehad, het geld al meer dan waard. 
We checken in en kort voor middernacht verdwijnen de lampjes van Singapore snel in de nacht. De lange 
terugvlucht is begonnen. 

Dinsdag 20 september 
We brengen de nacht door met het kijken naar een paar goeie films en af en toe een dutje voor een korte 
periode. Tussendoor nemen we onze anti-jetlag pillen in die we op Singapore weer wisten te kopen. 
Rond 6:30 uur geeft de piloot aan dat we Amsterdam naderen en de voorbereidingen voor de landing worden 
gestart. 
Enkele minuten voor de landing krijgen we nog een laatste update van de piloot. 
Het weer in Amsterdam is mistig en 14 graden!! 
We zijn overduidelijk weer thuis terwijl mijn gedachten voor een laatste keer teruggaan naar ons bounty 
eiland Sahaung. 

      

 


