
Reisverslag Indonesië 2012 (Bali → Sulawesi) 

Woensdag 22 augustus 

Ik heb woensdag 22 augustus al vrij en na nog wat noodzakelijke inkopen beginnen we onze koffers 

te pakken. Zoals altijd is het ook nu weer een spel met gewicht per koffer om aan onze maximale 

limiet van 30 kg per persoon te kunnen voldoen. 

Uiteindelijk wint de ervaring en binnen de limiet zijn alle drie de koffers c.q. reistassen gevuld en 

zitten we aan de 60 kilo bagage. Samen met onze kilo’s in de trolley’s is de expeditie weer klaar om 

de 80 kilo aan bagage weer aan de andere kant van de wereld te krijgen. 

Donderdag 23 augustus 

In de ochtend halen we het huurbusje op  waarmee onze vaste chauffeur Frans ons ook  deze keer 

weer naar het A4 hotel gaat brengen wat inmiddels ons vast vertrekpunt van onze vakanties is 

geworden. We gaan bij pa en ma langs die op de een of andere manier iets aan voorbereiding 

hebben gedaan. Normaal gesproken schieten bij een van beiden altijd wel de waterlanders in de 

ogen als zoon en schoondochter voor hun duikvakantie vertrekken maar deze keer blijft het droog en 

zwaaien ze ons uit als we naar huis gaan. 

Onze vriend Pascal, die ook deze keer weer meegaat naar Indonesië, moet nog werken die dag maar 

rond de klok van 15:00 uur klinkt ook zijn bekende stem door het huis en enkele minuten later komt 

ook Frans aan. 

Koffers inladen en na een voorspoedige rit melden we ons aan de balie van het A4 hotel om in te 

checken. We droppen onze bagage op de kamer en gaan eerst ff eentje drinken in de bar. 

Aansluitend een lekker hapje eten en daarna nog een paar pinten pakken want ook nu weer hebben 

we als regel dat er geen alcohol gedronken gaat worden als de dag erna gedoken gaat worden. 

Tegen middernacht duiken we het nest in en dromen al langzaam over Indonesië. 

Vrijdag 24 augustus 

Om 06:15 uur gaat het wekkertje af en na het ochtendritueel checken we uit en nemen om 07:20 uur 

de shuttlebus naar Schiphol. 

 

Als eerste verlossen we ons van onze bagage en aansluitend richting douane om verder te kunnen. 

We beschikken alle drie over een nieuw biometrisch paspoort en worden daarom verzocht om van 

de nieuwe inchecklane gebruik te maken. Even wennen maar bij Tiny en mijzelf gaat alles goed en na 

het openen van het poortje hebben wij de douane horde genomen. 

Helaas blijkt dit voor Pascal niet het geval te zijn. Hoe de moderne techniek ook zijn best doet maar 

op de een of andere manier zijn er voor het systeem onvoldoende aanknopingspunten om hem door 

te laten. Gevangen tussen 2 poortjes is er geen ontkomen aan voor hem. Na het handmatig openen 

van het poortje door een douanemedewerker wordt hij verzocht mee te komen naar een kamertje 

voor verder onderzoek. 

Na 15 minuten komt hij weer tevoorschijn en is ook duidelijk waarom de apparatuur geen match kon 

maken. Op de foto van zijn paspoort staat hij met een ringbaardje maar om te voorkomen dat 

hierdoor zijn duikmasker niet goed aansluit had hij die de dag ervoor afgeschoren! Tja, je moet het 



maar weten. 

We nemen een ontbijtje op Schiphol en prompt om 11:15 uur vertrekt de Boeing 777 van Singapore 

Airlines richting Singapore. 

Zaterdag 25 augustus 

We hebben onderweg wat last gehad van turbulentie maar rond 05:30 uur plaatselijke tijd landen we 

op het vliegveld van Singapore. 

Om de benen te strekken na de lange en vermoeiende vlucht slenteren we het stuk van terminal 3 

naar terminal 2 en laten tussendoor de voeten even elektronisch kneden. 

           

Een redelijk stuk lopen maar met pauzes en af en toe een drankje onderweg komen  we ongeveer 

een uur later aan bij de gate waar onze vlucht naar Bali moet gaan vertrekken. Hier zien we dat we 

weer een andere gate moeten hebben dus maar weer verder naar het nieuwe vertrekpunt. Daar 

aangekomen zien we een aantal bekende gezichten uit de eerdere vlucht. We nemen plaats en 10 

minuten later zie ik uit een ooghoek iets veranderen op de display. Na controle blijkt dat we weer 

van gate moeten wisselen en die ligt wel een heel eind uit de buurt. Dus alles weer bij elkaar gepakt 

en maar weer wandelen geblazen. 

Als de gate opengaat gaan we direct naar binnen want de gebruikelijke papierwinkel aan 

reisdocumenten om het land in te komen moet nu ingevuld worden.  

Stipt om 09:35 uur vertrekken we voor onze vlucht naar Bali. De vermoeidheid is ons inmiddels 

duidelijk aan te zien. 

We landen om 12:00 uur en om 13:00 uur hebben we visa en douane afgerond en zien we buiten al 

een chauffeur klaar staan met een bekende naam op een bordje. 

Bagage in de auto en we starten voor onze 3 uur durende rit naar Tulamben. Onderweg kunnen we 

onze ogen niet meer openhouden van vermoeidheid en met enige regelmaat zie ik bij Tiny en Pascal 

het kopje knikken als ze weer even wegdoezelen. Om de eenheid binnen de groep te bewaren neem 

ik het ritueel dankbaar over. 

Dodelijk vermoeid bereiken we rond 16:00 uur Tauch Terminale Tulamben (TTT) waar we voor de 

eerste week geboekt hebben. We krijgen een verfrissend welkomstdrankje en worden naar onze 

kamer gebracht. Even snel de koffers uitpakken en dan naar de duikschool waar de formaliteiten 

afgehandeld worden en we onze duikspullen al naartoe brengen. 

           

Omdat we erg moe zijn spreken we af het morgen bij een duik te laten die dan ergens laat in de 

middag gaat plaatsvinden. 



We hebben met name voor dit resort gekozen vanwege de ligging ten opzichte van het beroemde 

Liberty wrak. We willen graag ook een paar nachtduiken hier maken en een lange rit gedurende de 

nacht is niet iets waar we op zitten te wachten. 

 

Om 18:30 gaan we naar het restaurant van TTT die eigenlijk pas om 19:00 uur open blijkt te gaan. 

Wellicht is ons aan te zien dat we inmiddels 31 uur wakker zijn want direct wordt de keuken geopend 

en krijgen we onze uitgezochte lokale lekkernijen voorgezet. 

We gaan naar onze kamer en om 20:00 uur vallen we in een diepe coma.  

Zondag 26 augustus 

Rond 07:00 uur ontwaken we uit onze coma. We hebben 11 uur aan een stuk geslapen en de laatste 

keer dat dit genoteerd mocht worden zal zeker ook met een of andere vakantie naar een ver land  in 

verband gebracht kunnen worden. Desondanks zijn we nog niet helemaal uitgerust als we aan het 

ontbijt aanschuiven.  

Het ontbijt is inclusief en er is keuze uit verschillende soorten die dan opgediend worden. We komen 

verder nog wat bij van het andere klimaat en de verre reis als we in de namiddag weer eens kiezen 

om local food naar binnen te werken. Nadat we dit enkele uren de tijd hebben gegeven om door het 

maag- darmkanaal verver verwerkt te worden melden we ons in de late middag bij de duikschool 

voor een eerste duik tijdens deze vakantie. 

De gids stelt zich voor met een rij stralende witte tanden in het gezicht en na de briefing gaan we 

direct voor het resort het water in. 

Helaas moet ik diegenen onder jullie die denken deze keer hebben ze het wel heel erg makkelijk 

teleurstellen. Om in Tulamben op de drop off te komen moet je over verraderlijke keien lopen en de 

op de kust staande branding maakt het er niet gemakkelijker op. Met enige regelmaat zie je dan ook 

duikers vallen wat helaas niet altijd beperkt blijft tot een blauwe plek. Steun zoekend aan elkaar 

trotseren we de branding en bereiken allen ongedeerd het startpunt voor onze eerste duik. 

Locatie: Tulamben – Bali – Indonesië 

Duikplaats: Coral Garden 

Maximale diepte: 23,1 meter Duikduur: 55 minuten 

Enkele minuten nadat we onder water zijn komen we onze eerste spookfluitvis deze vakantie tegen. 

Na nog een paar naaktslakken gezien te hebben bereiken we een poetsstation met een aantal 

baarzen en wordt het ons ook duidelijk hoe onze gids aan die stralende rij tanden komt. 

Hij doet zijn ademautomaat uit zijn mond en binnen enkele seconden starten een aantal 

poetsgarnalen aan hun poetsactiviteiten. 



           

  

We zien verder nog een mantishrimp en een blauwe spookmurene als we bijna 1 uur later weer uit 

het water komen. Ik heb de reis en het veranderde klimaat nog niet helemaal verwerkt want ik heb 

lichte hoofdpijn als ik uit het water kom. Dit begint bijna een traditie te worden dus vreemd komt het 

op mij niet over. 

Maandag 27 augustus 

Vandaag gaan we een eerste duik maken op het Liberty wrak. We hebben weer een nieuwe duikgids 

hiervoor die zich voorstelt en aansluitend met de briefing begint. De instap over de keien hier gaat 

iets eenvoudiger maar het blijft een uitdaging in Tulamben om ongeschonden het water in en uit te 

komen. 

Locatie: Tulamben – Bali – Indonesië 

Duikplaats: Liberty wrak 

Maximale diepte: 26,3 meter Duikduur: 59 minuten 

Een van de redenen waarom we voor deze duikbasis hebben gekozen is het feit dat deze op 150 

meter afstand is van het wrak. De parkeerplaats raakt snel vol van allerlei auto’s van duikscholen die 

van heinde en ver komen om op dit prachtige wrak te gaan duiken. 

Als wij in de ochtend het water in gaan is er nog weinig te doen en we maken een heerlijke en rustige 

duik rondom dit geweldige wrak. 

           

 

Op het einde van de duik hebben 2 diklip vissen ruzie en zien we vervolgens nog een grote school 

makrelen hun rondjes draaien. Verder hebben we nog keizersvissen, koraalvlinders, een 

mantishrimp, makreel, naaktslak en een wrattenslak gezien. 

           



Locatie: Tulamben – Bali – Indonesië 

Duikplaats: Liberty wrak (nachtduik) 

Maximale diepte: 16,2 meter Duikduur: 47 minuten 

We maken een mooie nachtduiken met prachtige grote baarzen en een grote buffelkop-papegaaivis 

kijkt door een gat in het wrak verschrikt naar het bezoek alvorens zich verder in het ruim terug te 

trekken. Verder komen we nog een clown hengelaarsvis, naaktslakken en een schommelvis tegen 

naast de gebruikelijke dieren die we hier elke duik wel tegenkomen. 

           

 

Dinsdag 28 augustus 

Vandaag gaan we voor de eerste keer duiken bij de duikstek Drop Off.  

De gids geeft aan dat we voor deze duikplaats ongeveer 200 meter moeten lopen vanaf het resort. 

Op zich hoort zich dit goed aan maar al lopende door de brandende zon komt bij menigeen toch de 

vraag op of een Balinese meter gelijk is aan een Europese. Gelukkig hoeven we het jacket niet zelf 

ook nog mee te nemen maar de loodpockets en de videocamera zijn ook goed voor 15 kilo dus het 

was even afzien geblazen over de losse keien. 

Locatie: Tulamben – Bali – Indonesië 

Duikplaats: Drop Off 

Maximale diepte: 23,9 meter Duikduur: 54 minuten 

Tijdens de duik zien we kleine baarzen alsmede een keizersvis, naaktslak, koraalduivels, orang utang 

krab, schorpioenvis en op het einde nog een grote school fuseliervissen. 

Leuke duikstek die alleen niet zover lopen moest zijn. 

           

Locatie: Tulamben – Bali – Indonesië 

Duikplaats: Liberty wrak (nachtduik) 

Maximale diepte: 17,2 meter Duikduur: 51 minuten 

We maken een van de mooiste nachtduiken ooit en zien al duikend door het wrak prachtige grote 

baarzen en een grote buffelkop-papegaaivis en een hele vette murene. Er zijn veel duikers om het 

wrak en het zicht wordt er niet beter op. Prachtige duik. 



           

Morgen is een Balinese feestdag en zijn de duikgidsen slechts zeer beperkt aanwezig. We hebben 

immers ook een beetje vakantie en besluiten morgen dan wel te kijken of we zelf nog een duikje 

gaan maken. 

Woensdag 29 augustus 

Zoals altijd heeft de natuur voor alles een oplossing. Gisteren waren we nog aan het bedenken of we 

vandaag nog zouden gaan duiken en vannacht is er automatisch antwoord op deze vraag gekomen. 

Pascal werd vannacht wakker en heeft zijn Balinese soep aan de Balinese riolering moeten 

toevertrouwen. Aansluitend kwam daar nog diarree bij en omdat we een groot gedeelte van de 

nacht dus niet hebben geslapen staat vandaag relaxen op het programma voor ons. Pascal moet 

ervoor gaan zorgen dat het maag- darmkanaal weer in balans gaat komen.  

           

Morgen hebben we een hele speciale bestemming waar we hem uiteraard graag bij willen hebben. 

Dan hebben we een speciale dagtrip naar Manta Point geboekt. Na onze onvergetelijke ontmoeting 

met manta’s tijdens onze Malediven trip in 2008 willen we nu zeker de kans niet onbenut laten om 

ook Pascal van deze ervaring te laten genieten. Zelf verheugen we ons er natuurlijk ook weer op en 

na wat praten is afgesproken dat we 2 duiken op Manta Point gaan maken. Morgenavond weten we 

dan of de extra investering zich geloond heeft. 

Ondanks de Balinese feestdag blijft het een drukte van jewelste bij de entree naar het wrak. 

           

Donderdag 30 augustus   

Om 05:45 uur geeft het wekkertje aan dat het tijd is om op te staan. We maken ons klaar en om 

06:30 uur stappen we in het busje wat ons naar Padang Bay moet brengen waar de boot op ons ligt 

te wachten. Na een rit van ruim 1,5 uur komen we aan en we nuttigen eerste een drankje in een 

plaatselijke gelegenheid terwijl de helpers de spullen naar de boot brengen. In de tussentijd krijgen 

wij de briefing van de duik gids Leo en als ook dat voor iedereen duidelijk is nog snel ff naar het toilet 



en daarna op de boot voor de tocht naar Manta Point. 

Manta Point ligt aan de zuidkant van Nusa Penida en het blijkt ook nu weer ruim 1,5 uur te duren 

alvorens we de plek bereiken. De zee gaat hier erg tekeer en het mantapoetsstation is op een diepte 

van ongeveer 3 meter. Er is echter de strikte aanwijzing gegeven dat we niet over de top van het rif 

mogen gaan duiken waar de manta’s hun rondjes draaien. 

Locatie: Nusa Penida  – Indonesië 

Duikplaats: Manta Point 

Maximale diepte: 17,3 meter Duikduur: 49 minuten 

We springen in het water en krijgen direct te merken dat een temperatuur van 22 graden toch wel 

koud is voor een 3 of 5 mm pak. We dalen af en worden al snel speelbal van de natuur. De deining is 

enorm en we worden wild van links naar rechts meegenomen en kunnen er verder niets aan doen. 

We moeten nog ff zoeken alvorens we de manta’s gevonden hebben maar dan blijven we in de 

woeste deining gefascineerd kijken naar deze prachtige dieren. Het is erg moeilijk om goede 

opnames te maken omdat de deining niet alleen gevaarlijk voor ons is maar tevens tot gevolg heeft 

dat er veel sediment in het water is. Uiteindelijk toch een paar opnames gemaakt die redelijk zijn. 

 

           

De statistiek van mijn duikcomputer laat een heel vreemd beeld zien na de duik. 

 

Als we terugkomen op de boot hebben de meesten het helemaal gehad met de enorme deining en 

de kou. Tiny is ziek geworden van het verblijf in de woeste deining maar ook de boot wordt als een 

notendop heen en weer geslingerd door de hoge golven. 



Pascal en ik geven aan dat wij best nog wel een 2e duik hier willen maken zoals ook afgesproken. 

Zelfs een koppel beginners die zojuist hun 5e duik hebben gemaakt (wat eigenlijk onverantwoord was 

gezien de omstandigheden) gaat nog een tweede poging wagen. 

Na de oppervlaktepauze gaan we weer in de startblokken. 

Locatie: Nusa Penida  – Indonesië 

Duikplaats: Manta Point 

Maximale diepte: 12,1 meter Duikduur: 35 minuten 

We laten ons allen van de boot afvallen en als iedereen het OK teken geeft dalen we af. De 

omstandigheden blijken in de tussentijd nog slechter te zijn geworden en het lijkt wel te sneeuwen 

onder water. Onder aangekomen missen we echter de dame beginner. Marcel, haar instructeur, gaat 

naar boven en wij blijven ongeveer 5 minuten in een mistige en hevige deining wachten alvorens 

onze duik gids aangeeft dat het genoeg is geweest en we gewoon verder gaan. De partner van de 

dame heeft echter andere ideeën en gaat ook aan de opstijging beginnen. Achteraf hoorden we dat 

de dame in kwestie haar loodgordel vergeten was.  

Samen met Pascal en de gids peddelen we of ons leven ervan afhangt tegen stroming en deining in 

en gaan op zoek naar manta’s. Na ongeveer 25 minuten zien we een grote manta eenzaam en alleen 

voorbij komen. Verder geen manta’s meer te bekennen. We hadden eerder al afgesproken dat we 

ongeveer 30 minuten zouden duiken en dan weer aan de opstijging zouden beginnen. 

Jammer maar helaas niet nogmaals mantamania voor ons. 

Eenmaal aan boord aangekomen gaan we de hele route weer terug en de boot heeft, ondanks in 

totaal 400PK aan vermogen, moeite om tegen de stroming in te komen. 

           

 

Weer even een versnapering in de haven bij het bekende restaurant alvorens we weer richting 

Tulamben gaan. Het is erg druk dus deze keer hebben we 2 uur nodig om TTT te bereiken. 

In de avond willen we een hapje gaan eten in het restaurant maar er blijkt een Balinese avond met 

danseressen te zijn. We zijn een beetje moe van de lange dag en hebben hier eigenlijk geen zin in 

maar moeten nu wel een hapje eten. Helaas ook geen menu a la carte maar lopend buffet. 

We eten wat en kijken noodgedwongen tussendoor ook even naar de danseressen maar gaan tijdig 

naar bed. Morgenvroeg willen we een laatste keer gaan duiken op het Liberty wrak. 

           



Vrijdag 31 augustus   

Helaas geen duiken voor mij vandaag. Ook ik werd vroeg in de ochtend wakker en mocht het vakje 

diarree aankruisen achter mijn naam. Mogelijk dat de maag toch wel heel erg veel door elkaar 

geschud was tijdens onze 2 duiken op Manta Point. We wilden eigenlijk zonder gids vandaag noch 

een keer naar het wrak maar omdat ik niet mee kan zijn Pascal en Tiny in ieder geval zo verstandig 

om zich aan te melden voor de tour met gids van 08:00 uur. 

Ik loop mee naar de duikshop waar ik mijn spullen uitwas en te drogen hang. Maak nog een paar 

opnames als Pascal en Tiny een laatste keer hun weg over de keien gaan richting startpunt van hun 

laatste duik op het Liberty wrak. 

           

Na terugkomst hangen zij ook hun spullen te drogen op en de rest van de dag hangen we wat rond 

bij de pool en laten ons allen eens heerlijk masseren. 

Na het eten pakken we de eerste spullen al in en de rest doen we morgen wel.  

Wat valt er te zeggen over duiken bij Tauch Terminal Tulamben. 

De leiding van het resort is in Europese (Duitse) handen en dat is goed te merken. Alles is conform 

deutsche Gründlichkeit geregeld en voor het duiken rondom de diverse spots is een schema 

opgesteld wanneer de duik gids vertrekt voor een guided dive. 

Heb je eenmaal met een gids op een bepaalde locatie gedoken dan kun je eventueel een volgende 

keer zonder gids gaan duiken. De duikshop zorgt er dan voor dat je duikspullen aan de kant klaar 

liggen.  

Op het eten in het restaurant is absoluut niets aan te merken. Wij zijn de gehele week uiteraard 

overgestapt op lokale gerechten en die smaakten uitstekend. Voor wat betreft prijs kwaliteit 

verhouding hoor je ons in ieder geval niet klagen. Wij betaalden omgerekend €320,00 voor 3 

personen voor 1 week eten en drinken. 

Nitrox is, behoudens dagtripjes, gratis voor diegene die een Nitrox brevet kan laten zien. 

Mocht een volgend bezoek aan Bali wederom Tulamben op het programma staan dan zal ik zeker 

TTT weer bij de selectie betrekken. 

Zaterdag 1 september  

We gaan vandaag een laatste keer ontbijten en hangen de rest van de ochtend aan de pool. In de 

middag nog ff een lekker hapje eten en aansluitend gaan we onze rekening betalen en omstreeks 

13:30 uur stappen we in de auto en brengt onze chauffeur ons naar het vliegveld van Denpassar. 

Onderweg passeren we de Mount Agung waarvan vrijdagavond, zoals we vanuit TTT goed konden 

zien, spontaan de begroeiing in brand is gevlogen. Het zal nog wel ff duren voordat het vuur weer uit 

is. 



 

Met dank aan de geweldige rijkunsten van onze chauffeur bereiken we rond 16:00 uur de luchthaven 

van Denpassar. Nadat we  onze koffers op een trolley hebben geladen nemen we, na hem te hebben 

voorzien van een royale tip, afscheid van onze geweldige chauffeur. Wellicht als gevolg van de 

verbouwing van de luchthaven moeten we vervolgens wel een stukje lopen om bij de afdeling te 

komen waar de binnenlandse vluchten afgehandeld worden. 

We hebben, zonder dat Pascal het weet, business class plaatsen gereserveerd voor de nachtvlucht 

van Lion Air via Makassar naar Manado. We nemen de gebruikelijke douanehordes (inclusief die van 

de uitreisbelasting) en vragen een van de rondlopende assistenten waar we kunnen inchecken voor 

onze vlucht naar Manado. Die bekijkt ons E-ticket en komt vervolgens met de ontnuchterende 

mededeling dat er op die vlucht geen business class Seats zijn maar uitsluitend economy. Hij wil 

graag onze paspoorten hebben zodat hij kan gaan uitrekenen wat we terug gaan krijgen omdat we 

immers te veel betaald hebben. Onze paspoorten geven we uiteraard niet zomaar aan iemand mee 

dus Tiny blijft bij de bagage en Pascal en ik lopen met de man mee een kantoor van Lion Air in waar 

we verzocht worden plaats te nemen op een bankstel van museale waarde.  

Een blik richting plafond laat zien dat waarschijnlijk de derde generatie aan spinnen aan het 

voortborduren is aan de spinnenwebben van de voorouders en als we tegelijkertijd voor ons kijken 

barsten we samen in lachen uit. 

In het kantoor staat ook een weegschaal om het gewicht van de handbagage te controleren!  

Doet met denken aan de reclame van ff Apeldoorn bellen. 

 

Na 25 minuten discussiëren en gekibbel achterin het kantoortje komt de man met een pak geld naar 

ons toe. Hij geeft aan dat we 3.750.000 Indonesische Rupia te veel hebben betaald en overhandigd 

het bedrag. We confisqueren de man en ik geef aan dat hij ook dan ff moet zorgen dat onze bagage 

ingecheckt gaat worden want ik weet natuurlijk al wat het volgende probleem gaat worden. 

De dame aan de incheckbalie kijkt vol ongeloof toe hoe we onze bagage op de weegschaal 

deponeren die prompt aangeeft dat we 22 kilogram aan overgewicht hebben. Uiteraard is nu het 

moment aangebroken om onze joker in te zetten. Ik schuif de tijdelijk door ons geconfisqueerde 

medewerker naar voren die ik op weg naar de balie al had verteld dat ik vanwege het ontstane 

ongerief nu ook verwacht dat we goede zitplaatsen in de economy gaan krijgen en ook dat men niet 

moeilijk gaat doen over ons, vanwege de afwaardering van de zitplaats ontstane, overgewicht van de 

duikbagage. 



Hij rent af en toe als een kip zonder kop ineens van de ene naar de andere plaats en steeds heeft hij 

iemand anders op sleeptouw die iets voor hem moet regelen om de gewaardeerde Nederlandse 

klanten van dienst te kunnen zijn. 

Als alles achter de rug is hebben we de beste plaatsen aan boord en uiteraard is de knip op de beurs 

gebleven. We zullen de man eeuwig dankbaar blijven. 

We nuttigen een drankje en als een free internet punt beschikbaar komt besluit ik ff snel mijn mails 

te controleren wat helaas bij TTT niet mogelijk was. 

Tot mijn verbazing zie ik een mailtje staan van de Blue Bay Divers waarin Anke laat weten dat ze op 

27 augustus op het vliegveld waren maar dat wij tot hun verbazing niet op de Lion Air vlucht zaten. 

Weet ff niet hoe ze erbij komt maar in de enveloppe met geld die we haar enige tijd geleden hebben 

gegeven zat een brief van ons waarbij was aangegeven dat we op 1 september in Manado zouden 

aankomen. 

We sturen snel een paar mails en enkele SMS berichten maar moeten dan, zonder dat we weten of 

onze berichten zijn ontvangen, aan boord gaan van het vliegtuig. We zien het wel als we in Manado 

aankomen. 

Ook tijdens de vlucht merken we dat het allemaal low budget is. Hadden ze ons de business class al 

afgenomen bleek ook nog niets te eten te zijn tijdens de vlucht. Daar waar we ons hadden ingesteld 

op haute cuisine moesten we noodgedwongen terugvallen op het zakje chips wat we nog snel in 

Denpassar op de kop hadden kunnen tikken. Voor wat betreft het drinken was het een stuk beter 

geregeld. We konden tijdens de vlucht kiezen uit de aankoop van flesjes water of een bouwpakketje 

van het vliegtuigmodel waar we in zaten. De keuze hoef ik verder niet toe te lichten. 

De vlucht met tussenlanding in Makassar verloopt verder zonder problemen en rond 23:15 uur 

komen we aan op het vliegveld van Manado. We lopen naar de transportband waar de bagage uit 

moet komen en vol verbazing zien we een uur lang alleen maar pakketjes en doosjes van de lokale 

bevolking voorbij komen. Geen koffer of duiktas te zien! Volgens mij is de hele marktwaar van Bali 

gedurende die nacht verplaatst naar Manado. 

Als we denken dat onze koffers door alle commotie wellicht nog in Denpassar zijn zien we ineens een 

bekend object op de band opduiken. Als we 10 minuten verder zijn hebben we ook de laatste bagage 

inmiddels gevonden en lopen we naar buiten.  

Zondag 2 september  

Als we buiten aankomen, zien we al snel Munir staan die aangeeft dat we vandaag niet meer naar 

Sahaung overgezet kunnen worden. Hij weet wel een hotel niet al te ver uit de buurt van het 

vliegveld en niet te duur waar we kunnen overnachten alvorens dan om 10:00 uur te worden 

overgezet naar Sahaung. 

Uiteindelijk brengt hij ons naar het Vina hotel in Manado waar we zo vroeg in de ochtend nog 2 super 

de luxe kamers kunnen boeken voor omgerekend €40,00 (samen) en 5 flesjes Cola omdat de goede 

man geen wisselgeld heeft. 

Het super de luxe deel zal dan wel de TV en de airco zijn maar verder zijn er, vanuit westerse 

maatstaven, geen pluspunten te ontdekken. De spiegel is door een lilliputter opgehangen, na een blik 

in de douche besluit ik te wachten met douchen tot we op het eiland zijn maar we hebben gelukkig 

een bed om op te slapen. 



            

Ik drink nog snel een flesje Cola, die hadden we immers voldoende, en leg me op het bed. Binnen de 

minuut wordt mij duidelijk dat er leven in het kussen zit. Heb het vermoeden dat als ik het loslaat het 

waarschijnlijk vanzelf zou weglopen. Ik gooi het ding in een hoek maar besluit de rest van de nacht 

maar wakker te blijven omdat ik me toch niet erg op mijn gemak voel. Tiny heeft gelukkig een beter 

kussen maar ook bij haar is er geen sprake van een rustige ontspannen nacht. 

Gedurende de nacht is er nog veel lawaai in en voor het hotel en vroeg in de ochtend ga ik eens 

kijken of Pascal al wakker is. 

Die hangt onderuit op een stoel buiten bij de ingang van het hotel en zijn gezicht spreekt boekdelen. 

We wachten de komst van Munir af die de wind van voren krijgt over het feit dat hij ons hier heeft 

ondergebracht. Erg moe stappen we in de auto en met zware ogen van vermoeidheid brengt hij ons 

naar de steiger waar de boot van de Blue Bay Divers na enkele minuten aankomt. 

Een Engels koppel gaat weer terug en het eerste wat ze zeggen als ze ons zien als ze op de steiger zijn 

is “you must be the missing Dutchmen”. Het had zich in Sulawesi al rondgesproken zo te horen. 

Dodelijk vermoeid komen we op Sahaung aan waarna we ons verhaal doen. De Oma bakt nog een 

paar heerlijke omeletjes voor de uitgehongerde gasten en Anke neemt, na het zien van een foto van 

mijn kussen, contact op met Munir die nu ook van Anke (en later ook nog eens van Onal en Salmon) 

de mantel uitgeveegd krijgt.  

Vandaag geen duiken voor ons. We hebben dringend behoefte aan rust na onze korte vlucht van Bali 

naar Noord-Sulawesi. 

In de middag en avond leren we ook de andere gasten kennen en uit een gesprek met Anke is 

duidelijk geworden waar het misverstand met betrekking tot de aankomst uit is ontstaan. We 

hebben in een eerdere mail aangegeven dat we in de periode van 27 augustus tot en met 15 

september vakantie hadden. Op dat moment was nog niet duidelijk of we eerst naar Bali zouden 

gaan of eerst naar Sulawesi.  Bij de aanbetaling hebben we aangegeven dat we eerst naar Bali 

zouden gaan en dan op 1 september naar Sulawesi zouden vliegen. En dat laatste had Anke niet 

gezien.  

We gaan op tijd naar bed want morgen gaan we uiteraard duiken. 

Maandag 3 september   

We gaan weer met Japs duiken waar we erg blij mee zijn. Prachtige vent, geweldige guide die 

werkelijk de meest onmogelijke zaken weet te vinden. 

Locatie: Sahaung – Sulawesi – Indonesië 

Duikplaats: Three Brothers Rock 

Maximale diepte: 26,0 meter Duikduur: 69 minuten 

Ook deze duik laat hij zich van zijn beste kant zien en weet hij ons te verrassen met een mooie 

spookfluitvis, naaktslakken, pygmeezeepaardjes, blauwgespikkelde pijlstaartrog, schorpioenvis, 

boxerkrab en harlekijngarnalen. 

Als dat geen droomopening van onze vakantie op Sahaung is weet ik het ook niet meer. 



           

Locatie: Sahaung – Sulawesi – Indonesië 

Duikplaats: Lihunu Garden 

Maximale diepte: 22,0 meter Duikduur: 63 minuten 

We gaan vandaag duiken in een recent ontdekte duikstek die ook wij dus voor de eerste keer gaan 

ontdekken. 

Pascal weet direct nadat we in het water zijn al een hele kleine en erg mooie hengelaarsvis te vinden. 

Als dat zich zo nog verder gaat ontwikkelen moeten we erover na gaan denken of we hem niet als 

gids gaan inzetten. Verder zien we nog twee flamboyante sepia’s, koraalduivels, spookfluitvissen, 

Ambon schorpioenvis,  

           

Dinsdag 4 september   

Neem een lekker ontbijtje tot me en na het klaarmaken van de videoapparatuur varen we weer met 

de boot de baai uit. 

Locatie: Sahaung – Sulawesi – Indonesië 

Duikplaats: Batu Sahaung 

Maximale diepte: 24,4 meter Duikduur: 56 minuten 

Tijdens deze duik zien we een murene, mooie naaktslakken, een eierslak en mooie scholen 

fuseliervissen. Verder is het genieten van de prachtig begroeide wanden op deze mooie duikstek. 

           

Locatie: Sahaung – Sulawesi – Indonesië 

Duikplaats: Busa Bora 1 

Maximale diepte: 20,1 meter Duikduur: 66 minuten 



Tijdens duik 2 van deze dag zien we al direct een Indian Ocean Walkman en later weet Japs ook nog 

spookfluitvissen, de mimmic octopus, sepia’s, een zeenaald welke familie van het zeepaardje is, en 

zien we ook nog clownvissen  

           

Woensdag 5 september   

Hebben aangegeven dat we vandaag graag een vroege ochtendduik willen maken dus om 05:45 uur 

loopt het wekkertje af en na het gebruikelijke ochtendritueel varen we om 06:30 uur de baai uit.  

Locatie: Sahaung – Sulawesi – Indonesië 

Duikplaats: Batu Sahaung 

Maximale diepte: 27,7 meter Duikduur: 64 minuten 

We maken een geweldig mooie duik met veel vissen. Helaas komt het stralende zonnetje niet door 

op 30 meter maar desondanks prachtige duik. Japs wist weer leuke dingen te vinden zoals onder 

anderen een platworm, witpuntrifhaaien, schorpioenvis, boxerkrabben, naaktslakken en een paar 

leuke opnames weten te maken. 

           

Locatie: Sahaung – Sulawesi – Indonesië 

Duikplaats: Tanjung Hussi 1 

Maximale diepte: 25,3 meter Duikduur: 67 minuten 

We maken een tweede duik direct buiten de baai van de Blue Bay Divers. Leuke rustige duik zonder 

enige vorm van stroming waarbij we op het einde prachtige uitduikgebieden hadden met heel veel 

verschillende koralen. Mooie duik en Japs natuurlijk weer op zoektocht. 

Direct aan het begin al een grote krokodilvis en verder nog een hele kleine hengelaarsvis, mooie 

naaktslakken en sepia’s, clownvissen en eierslakken. 

           



Donderdag 6 september   

Vandaag gaan we lekker duiken op Lembeh Street. We vertrekken om 07:00 uur en om 06:00 uur dus 

opstaan, ochtendritueel en snel een ontbijtje alvorens we onze uitrusting op de boot controleren.  

Locatie: Lembeh Street – Sulawesi – Indonesië 

Duikplaats: Jahir 

Maximale diepte: 16,3 meter Duikduur: 62 minuten 

We zien deze keer een kleine witte sepia, mooie naaktslakken, een knurhahn, porseleinkrab, 

imperator garnaal, een mooie witte hengelaarsvis en een coconut octopus. 

           

Locatie: Lembeh Street – Sulawesi – Indonesië 

Duikplaats: TK3 

Maximale diepte: 16,5 meter Duikduur: 63 minuten 

Bij de drop-off zien we al direct een mooie slak en tijdens het vervolg van de duik noteren we 

vervolgens nog een blenny die uit een fles kijkt die aan een touwtje in het water hangt. Verder vinken 

we nog af dat we een kakatoevoorhoofdvinvis, een groot zeepaardje, een mimmic octopus en een 

orang utang krab gezien hebben. Bij het bekijken van de film aan het einde van de avond zie ik pas 

dat ik een imperatorgarnaal gemist heb die op een mooie naaktslak zat. Jammer maar helaas. 

           

Daarentegen vormden een kleine oranje hengelaarsvis en de harige hengelaarsvis het absolute 

hoogtepunt van deze duik. 

           

Locatie: Lembeh Street – Sulawesi – Indonesië 

Duikplaats: Hairball 

Maximale diepte: 17,4 meter Duikduur: 76 minuten 



We hebben wat last van stroming deze duik maar dat mag de pret verder niet drukken. We gaan 

weer eens in zigzag koers de grauwe vlakte verkennen en onderweg zien we een coconut octopus, 

pitvis, koevis, indian ocean walkman, elleboogkrab, slangenaal, kakatoevoorhoofdvinvissen, 

spookfluitvissen , koraalgarnaal, een groot zeepaardje en een bidsprinkhaankreeft. 

           

Vrijdag 7 september   

Vandaag gaat het nog eens terug naar een duikstek die we al eerder bezocht hebben omdat gasten 

die morgen vertrekken deze graag nog eens willen bezoeken. 

Locatie: Sahaung – Sulawesi – Indonesië 

Duikplaats: Three Brothers Rock 

Maximale diepte: 24,0 meter Duikduur: 68 minuten 

We krijgen mooie naaktslakken te zien, een spookfluitvis, zelfs vier harlekijngarnalen, mooie 

platwormen, een kleine zeenaald en een slak die ik nog nooit gezien en wellicht ook nooit meer te 

zien zal krijgen hoor ik achteraf want hij wordt maar uiterst zelden gevonden. Tja, kwestie van geluk 

hebben.  

           

Locatie: Sahaung – Sulawesi – Indonesië 

Duikplaats: Busa Bora 2 

Maximale diepte: 19,3 meter Duikduur: 68 minuten 

Direct nadat we het water in zijn weet Japs al een Ponthohi zeepaardje te vinden. Op zijn verder 

zoektocht weet hij tevens nog diverse naaktslakken, mooie porseleinkrabben, een mooie 

schorpioenvis en als klap op de vuurpijl weet hij ook nog de hengelaarsvis te vinden die officieel nog 

niet in de boeken benoemd is. 

           



Zaterdag 8 september   

De duikstekken van vandaag liggen op 15 minuten varen en op de weg stropen we ons weer in onze 

5mm pakken. 

Locatie: Sahaung – Sulawesi – Indonesië 

Duikplaats: Batu Gosoh 

Maximale diepte: 20,8 meter Duikduur: 55 minuten 

Japs ziet direct nadat we het water in zijn al een Vuurgoby. Naderhand vinken we ook nog een 

Pygmee zeepaardje, Caurie, Naaktslak en Boxer krab af in ons logboek.  

           

Locatie: Sahaung – Sulawesi – Indonesië 

Duikplaats: Batu Puikang 

Maximale diepte: 25,0 meter Duikduur: 61 minuten 

De adelaarsogen van Japs ontdekken deze duik een Spookfluitvis, Pygmee zeepaardje, Sepia, Orang 

Utang krab, Boxer krab, Cauries en Spookmurene. 

           

Zondag 9 september   

Vandaag ga ik alleen met Japs duiken. Tiny heeft haar verplichte rustdag en ook Pascal heeft besloten 

het vandaag even te doen zonder de 21% zuurstof uit de 12 liter fles. 

Locatie: Sahaung – Sulawesi – Indonesië 

Duikplaats: Areng Kambing 

Maximale diepte: 21,2 meter Duikduur: 59 minuten 

We maken een rustige en ontspannen duik waarbij ik na de duik kan noteren een aantal sepia’s, 

naaktslakken, een mooie platworm, een bidsprinkhaankreeft, een jonge octopus en een grote groep 

dansgarnalen gezien te hebben.  



           

Locatie: Sahaung – Sulawesi – Indonesië 

Duikplaats: Batuh Belah 

Maximale diepte: 19,9 meter Duikduur: 67 minuten 

We zijn inmiddels een beetje verwend en ondanks het feit dat ik aan het einde van deze duik noteer 

een imperatorgarnaal, jonge schorpioenvissen, hengelaarsvissen, kakatoevoorhoofdvissen, een pitvis 

en een spinkrab gezien te hebben is dit tot nog toe de minste duik. Maar je hoort ons niet klagen 

hoor. Het kan niet elke dag zondag zijn en uiteindelijk bepaald de natuur zelf wel wat we elke dag te 

zien krijgen. 

           

Maandag 10 september   

Vandaag gaan we, op ons verzoek, duiken aan het vaste land van Sulawesi. De voorgaande jaren 

bleken dit geweldige duikstekken te zijn en ook dit jaar willen we die beslist weer een keer bezoeken. 

Locatie: Sahaung – Sulawesi – Indonesië 

Duikplaats: Batu Mandi 

Maximale diepte: 23,4 meter Duikduur: 64 minuten 

We krijgen weer een mooie Harlekijn garnaal te zien en prachtige Naaktslakken, Hengelaarsvissen en 

een mooie Platworm. 

           

Locatie: Sahaung – Sulawesi – Indonesië 

Duikplaats: Simone Point 

Maximale diepte: 20,8 meter Duikduur: 62 minuten 

De voor ons bekende duikstek waar we altijd graag heengaan stelt ons ook deze keer niet teleur. We 

zien een Dwergvleugelpaardvis, Flamboyante sepia, Garnaal, Hengelaarsvis, Mantishrimp, Murene, 



Naaktslakken, Platworm, Pygmee zeepaardje, Schorpioenvis, Spinnen krab, Spookfluitvis en een paar 

Wrattenslakken. 

           

Locatie: Sahaung – Sulawesi – Indonesië 

Duikplaats: Batu Sahaung (nachtduik) 

Maximale diepte: 18,0 meter Duikduur: 59 minuten 

Samen met Japs en Pascal maak ik een prachtige nachtduik waarbij we onder andere 3 Spaanse 

danseressen hebben gezien. 

           

Dinsdag 11 september   

Wederom op ons verzoek gaan we vandaag weer richting vasteland van Sulawesi om bij Paradise 

Marina te duiken. Is voor een groot deel te vergelijken met muck-diving zoals in Lembeh Street. 

Locatie: Sahaung – Sulawesi – Indonesië 

Duikplaats: Muka Paradise 

Maximale diepte: 18,8 meter Duikduur: 71 minuten 

Mooie duik langs een voor ons nog redelijk onbekend deel van Paradise. We zien prachtige dingen 

met als hoogtepunt een Clown hengelaarsvis, Harlekijn garnaal, Naaktslakken, Schorpioenvis, Sepia 

en Spookfluitvissen. 

           

Locatie: Sahaung – Sulawesi – Indonesië 

Duikplaats: Paradise Marina 

Maximale diepte: 19,2 meter Duikduur: 71 minuten 



Ook tijdens de tweede duik van deze dag weet Japs ons te verbazen met de meest fantastische 

creaties in een ogenschijnlijk verlaten grijs landschap. We komen onder andere een Flamboyante 

sepia, Hengelaarsvis, Mimmic octopus, Murene, Octopus, Spookfluitvis en Zeepaardje tegen. 

           

Locatie: Sahaung – Sulawesi – Indonesië 

Duikplaats: Blue Bay 3 

Maximale diepte: 10,2 meter Duikduur: 60 minuten 

Japs gaf vanmiddag op de boot aan dat hij vandaag wel met ons op zoek wil gaan naar de Lembeh 

Dragon. Een minuscuul diertje van maximaal 3 centimeter en een doorsnede van een stukje draad 

die tussen de mangrovewouden hier zou zitten. Ik kan nog steeds niet begrijpen hoe hij deze diertjes, 

die ik amper door mijn leesdeel van de duikbril kan zien, weet te vinden. 

Daarna de bijna onmogelijke opdracht om hier ook een video-opname van te maken. Het is redelijk 

gelukt maar eigenlijk heb je hiervoor een aparte macrolens nodig die ik echter (nog) niet in mijn 

bagage heb zitten. 

           

Woensdag 12 september   

Vandaag is Salmon jarig dus eerst ff op zoek naar de jarige job om hem te feliciteren. Om 15:30 uur is 

het verzamelen in het restaurant voor gebak. 

Locatie: Sahaung – Sulawesi – Indonesië 

Duikplaats: Lihunu Rocks 

Maximale diepte: 28,2 meter Duikduur: 60 minuten 

Prachtige duik rondom een volop begroeide pinnacle met veel vissen waaronder veel 

schorpioenvissen. Verder zien we nog een mooie Clown hengelaarsvis, Dragonet, Eierslak, Garnaal, 

Naaktslakken, Pygmee zeepaardje, Wrattenslak en een Zeepaardje. 



 

 

           

Locatie: Sahaung – Sulawesi – Indonesië 

Duikplaats: Tanjung Sang Kamau 

Maximale diepte: 24,7 meter Duikduur: 62 minuten 

Bleek stroming te zijn waarop Japs besloot er een driftduik van te gaan maken. Leuk wat met de 

stroming laten meedrijven en af en toe een stop om een foto te maken als Japs met zijn 

adelaarsogen weer iets had gezien. Zo mogen we aan het einde van de duik noteren dat we 

Anemoonvissen, een Blauwpunt rog, Caurie, Draadslak, Naaktslakken, Platworm, Sepia en 

Steenvissen gezien hebben. 

 

           

Donderdag 13 september   

De laatste duikdag is aangebroken en op ons verzoek maken we nogmaals 2 duiken bij het vaste land 

van Sulawesi. 

Locatie: Sahaung – Sulawesi – Indonesië 

Duikplaats: Yellow Coconut 

Maximale diepte: 20,6 meter Duikduur: 63 minuten 

Al tijdens de duik mogen we concluderen een goede keuze gemaakt te hebben voor wat betreft de 

duikstek. We zien een mooie Clown hengelaarsvis, Dansgarnaal, Imperator garnaal, Kappersgarnaal, 

Koffervis, Partnergarnaal, Schommelvis en Schorpioenvis. 

           



Locatie: Sahaung – Sulawesi – Indonesië 

Duikplaats: Tanjung Sampini 

Maximale diepte: 18,7 meter Duikduur: 68 minuten 

We zijn aangekomen bij onze laatste duik tijdens deze duikvakantie. Tiny maakt haar 400e duik en we 

krijgen tot slot nog een Draadslak, Koraalgarnaal, Mantishrimp, Murene, Naaktslakken, Orang Utan 

krab, en Spookfluitvis te zien. 

           

Als we terugzijn nemen we de eerste zaken al mee naar het huisje en de rest van de uitrusting zal 

door Japs verzorgd worden en zullen we na het drogen morgen ontvangen. 

           

 

In de avond nemen we een eerste Bintang die, hoe kan het ook anders, gesponsord wordt door Tiny 

vanwege haar 400e duik. Na enige onderhandeling weten we te bereiken dat ze ook de kosten voor 

de overige consumpties voor de rest van de avond voor haar rekening zal nemen en samen met 

Pascal sla ik een kleine deuk in de voorraad Bintangs van het eiland. 

Wat valt er te zeggen over duiken bij de Blue Bay Divers. 

Het feit dat we alweer voor de 5e keer hier op bezoek waren zegt genoeg. Een geweldig mooie locatie 

met vriendelijke medewerkers en duikgidsen met adelaarsogen. Prachtige duikgebieden en elk jaar 

weten de gidsen iets te vinden wat ik nog nooit eerder gezien heb. 

De leiding is ook hier grotendeels in Europese handen omdat Anke het organisatorische deel voor 

haar rekening neemt wat goed te merken is.  

Maar er zijn veranderingen op komst waarvan we moeten afwachten of, en zo ja in welke mate, deze 

van invloed zijn op het reilen en zeilen op het eiland. Anke en Salmon willen graag met de duiksafaris 

van de Sunshine mee en het is ff afwachten hoe het er dan op het eiland aan toe zal gaan. 

Wij zullen beslist de Blue Bay Divers blijven bezoeken waarbij ik de planning wel zal afstemmen op de 

aanwezigheid van Anke, Salmon en/of Japs op het eiland. Ook om deze, inmiddels goede vrienden, 

weer te ontmoeten nemen we graag de lange reis in koop en verheugen ons op een weerzien. Het 

feit dat je daar dan ook nog mooi kunt duiken is een leuke bijkomstigheid! 

Vrijdag 14 september   

Als eerste feliciteren we deze dag Pascal met zijn verjaardag. De rest van de dag pakken we al zaken 

in, hangen nog wat in het restaurant rond en pikken de laatste zonnestralen mee van deze vakantie.  



           

 

Bij het avondeten een eerste Bintang van de dag en als afscheid bieden we ook nu weer alle 

medewerkers van het Blue Bay Resort een drankje aan en genieten nog wat na onder de geluiden 

van de Blue Bay Band. 

           

 

Zaterdag 15 september   

We nemen lekker op ons gemak een ontbijtje en pakken de laatste spullen in. Omstreeks 10:00 uur 

horen we dan een voor ons inmiddels bekende melodie klinken. We moeten afscheid nemen en aan 

een prachtig verblijf bij de Blue Bay Divers komt weer een einde. De overige duikers zien we nog bij 

Paradise Marina waar ze tussen de duiken door nu pauze hebben. We springen nog even snel op de 

boot van hun en nemen van allen afscheid alvorens we in de verte de wagen van Munir horen 

komen. 

           

Bagage inpakken en dan op weg naar het vliegveld waar we Munir een fooi geven in de 

veronderstelling dat we de volgende keer in een goed hotel terecht gaan komen. 

We nemen afscheid van Suzanne die met Munir naar de dokter gaat. Ze heeft al een aantal dagen 

oorpijn maar ondanks een antibioticakuur en andere goedbedoelde middeltjes en pilletjes wordt het 

er niet beter op. Daarom is besloten dat zij vandaag ff door een dokter onderzocht moet worden 

omdat ze gedurende haar resterende verblijf van 2 weken toch nog graag wil duiken.  

We leveren onze bagage af en checken tijdig in voor onze vlucht naar Singapore. Daar aangekomen 

eerst de traditionele double whopper bij Burger King en aansluitend zwemmen en relaxen in de pool 

op het dek van terminal 1 bij het Transit hotel bij een temperatuur van 30 graden. 

Op tijd weer bij de gate voor de lange vlucht naar Nederland en stipt op tijd beginnen we om 23:55 

uur de rit naar de startbaan. 



Zondag 16 september   

Het is kort na middernacht als de piloot gas geeft en we Singapore snel onder ons zien verdwijnen.  

We brengen de nacht door met een spelletje en een filmpje kijken en tussendoor nemen we onze 

anti-jettlag pillen die al een aantal jaren hun werking (bij ons in ieder geval) hebben bewezen. 

Na een vlucht van bijna 13 uur geeft de piloot omstreeks 06:30 uur aan dat hij binnenkort de landing 

op Schiphol zal gaan inzetten. Actuele temperatuur in Amsterdam is 11 graden!!! 

We zijn inderdaad weer thuis. 

Nog even geniet ik na van onze prachtige vakantie. 

 

 

 


