
Reisverslag duikvakantie Sulawesi 2013 

  

Woensdag 28 augustus 

We hebben met onze chauffeur afgesproken dat hij rond 10:00 uur bij ons aanwezig is om ons naar 

het A4 hotel in Amsterdam te brengen welke al een aantal jaren ons vast vertrekpunt voor de 

duikvakantie is. We springen nog even snel bij de oudjes naar binnen die beiden de waterlanders niet 

binnen kunnen houden nu ze zoon en schoondochter weer voor een aantal weken moeten missen. 

De rit naar het hotel verloopt voerspoedig en rond 13:00 uur drinken we een heerlijke expresso in de 

lounge. We checken in en staan op het punt om opnieuw een lekker bakje te gaan nemen als de GSM 

van Tiny zich doet melden. Het ziekenhuis Heerlen aan de lijn komt met de mededeling dat uit 

onderzoek is gebleken dat Tiny de minder gelukkige bezitster van een bacterie is en dat duiken 

gevaarlijk kan zijn omdat door de druk de bacterie in de bloedbaan kan komen. We moeten vóór 

vertrek naar Indonesië in ieder geval nog medicijnen bezorgen die ze moet gaan nemen. 

We bellen met de apotheek op Schiphol en na wat over en weer bellen met Heerlen komt uiteindelijk 

het recept aan op Schiphol. Morgenvroeg kunnen we de medicijnen afhalen. De eerstkomende 10 

dagen zijn duiken en zon echter niet toegestaan. Mochten er aansluitend nog klachten zijn dan 

krijgen we een telefoonnummer welke we moeten bellen en die dan zullen beslissen hoe verder. 

Uiteraard een domper op het hele gebeuren maar van de ene kant maar goed dat het tijdig ontdekt 

is. In de avond laten we het ons in ieder geval lekker smaken in het restaurant en we gaan op tijd 

naar bed. 

 

Donderdag 29 augustus 

We nemen de shuttlebus van 07:20 uur naar 

Schiphol en gaan eerst de medicijnen halen. Het 

blijkt een kuur te zijn die speciaal voor Tiny is 

gemaakt en wederom de mededeling dat de 

kuur afgemaakt moet worden en dat duiken en 

zon gedurende de kuur verboden zijn.  

We leveren onze bagage in bij Singapore Airlines 

en na een lekker ontbijt en ff shoppen gaan we 

rond 11:00 uur de lucht in op weg naar 

Singapore. De vlucht verloopt verder zonder 

problemen.  

 

 

  



Vrijdag 30 augustus  

Om 06:00 uur plaatselijke tijd is de aankomst in Singapore en om 09:35 uur start Silkair de doorvlucht 

naar Manado waar we om 13:00 uur landen.  

We handelen de gebruikelijke douane en visum activiteiten af en na het opvangen van onze bagage 

zien we buiten de chauffeur Munir al staan die ons met de auto naar de jetty zal brengen voor de 

overtocht naar Sahaung. We stappen over op de boot en komen rond 15:30 uur aan op ons 

bountyeiland Sahaung. 

Even bijkletsen en aansluitend naar ons verblijf voor de komende weken. We hebben deze keer het 

huisje met de naam Senyum. 

 

In de mandi wat opfrissen van de lange reis en rond 19:00 uur schuiven we aan voor heerlijk 

Indonesich eten. Rond 21:30 uur laat het lichaam weten dat we 33 uur wakker zijn en slaat de 

vermoeidheid toe. In ons huisje aangekomen val ik als een blok in slaap en de volgende ochtend om 

06:00 uur gaan de oogjes pas weer open en kijk ik vanuit het bed naar de zee. 

 

Zaterdag 31 augustus 

Lekker geslapen en na het ontbijt om 07:00 uur de rest van de dag gewoon heerlijk luieren. 

Bijkomen van de reis en ont stressen van het werk. 

Tussendoor weer lekker eten en in de avond genieten we van de zonsondergang en weer op tijd naar 

bed. 

 

 



Zondag 1 september 

Ik ga vandaag 1 duik maken en probeer met super diveguid Yaps de minuscule Lembeh Dragons op 

de video vast te leggen. 

Locatie: Sahaung – Noord Sulawesi – Indonesië 

Duikplaats: Blue Bay 3 

Maximale diepte: 14,6 meter Duikduur: 61 minuten 

We zijn nog maar enkele minuten onder water 

als de super ogen van Yaps de eerste doelwitten 

in zicht heeft. Ik blijf, met leesgedeelte in mijn 

bril, moeite hebben om de diertjes te zien en 

snap niet hoe Yaps dit doet. Gelukkig was er nog 

wat extra budget beschikbaar voor een 

macrolens en die mag nu direct laten zien of hij 

zijn geld waard is. Het blijkt heel erg moeilijk te 

zijn om de camera van 8 kg stil te houden zodat 

de macrolens zijn werk kan doen maar ik ben 

niet ontevreden over het resultaat van de 

opnames. Ik ga in ieder geval deze vakantie ook 

nog een tweede poging wagen want wellicht kan het altijd beter.  

In de namiddag komt er bijzonder bezoek voor Salmon. Christiane, de grondlegster van de Froggy 

divers op Bunaken, komt voor enkele dagen met Maarten (een soort pleegzoon) op bezoek. Zij is als 

een soort tweede moeder van Salmon en zij heeft hem ook de beginselen van het duiken bijgebracht 

wat het begin was van een prachtige carrière als een van de beste duikgidsen van Noord-Sulawesi. 

Ik zie in de avond dat ik samen met Salmon en Yaps de andere dag met Christiane en Maarten mag 

gaan duiken. 

Gedurende de avond genieten we volop van de prachtige verhalen die Christiane weet te vertellen. 

We zijn het allen met elkaar eens, we mogen kennismaken met een opmerkelijke dame. 

 

  



Maandag 2 september 

Locatie: Sahaung – Noord Sulawesi – Indonesië 

Duikplaats: Areng Kambing 

Maximale diepte: 22,1 meter Duikduur: 66 minuten 

De gasten hebben iets meer tijd nodig voor het 

ontbijt maar uiteraard dringen we bij zulk soort 

bezoek niet aan op een tijdig vertrek. De dame 

in kwestie is immers al in de 70 en we gunnen 

haar alle tijd die ze nodig heeft. We duiken 

samen met Christiane en Maarten die beiden 

achteraf niet uitgesproken raken over de 

bijzondere plek waar van alles te zien is.  

 Yaps is er ook weer bij en niets ontgaat hem en 

ook nu weer weten hij en Salmon de meest 

fantastische zaken te vinden. Op de eerste echte 

duikdag kan ik al direct weer de flamboyante 

sepia, diverse draad en naaktslakken en ook al een pygmeezeepaardje afvinken van de things to see 

lijst. 

 

 

Locatie: Sahaung – Noord Sulawesi – Indonesië 

Duikplaats: Busa Bora 2 

Maximale diepte: 20,3 meter Duikduur: 63 minuten 

Hoewel ze een beetje moe is van de eerste duik 

laat Christiane ook de 2e duik niet aan haar neus 

voorbij gaan.  

Tijdens de 2e duik zie ik ook al direct weer een 

hengelaarsvis en ook deze keer ontgaan 

pygmeezeepaardjes niet Yaps en Salmons  

adelaarsogen. Blijft ongelooflijk hoe zij die weten 

te vinden. De ietwat grotere krokodilvis zou ik 

ook nog wel gevonden hebben maar bij de 

imperator garnalen moet ik helaas weer 

afhaken. Maar gelukkig heb ik ja de 2 beste 

duikgidsen van Noord Sulawesi nog steeds bij me. 

 

  



Dinsdag 3 september 

Locatie: Sahaung – Noord Sulawesi – Indonesië 

Duikplaats: Three Brothers Rock 

Maximale diepte: 22,0 meter Duikduur: 53 minuten 

 

Hedenochtend de laatste duik met Christiane en 

Maarten die vanmiddag weer teruggaan naar 

Manado. Uiteraard heeft Salmon een toplocatie 

uitgezocht en de 2 raken niet uitgekeken op de 

prachtige pinnacles die volop begroeid zijn en 

omgeven worden door veel verschillende 

soorten vis. 

We zien mooie hengelaarsvissen en 

naaktslakken en vooral prachtig begroeide 

rotsformaties met veel verschillende vissen. 

 

 

 

Locatie: Sahaung – Noord Sulawesi – Indonesië 

Duikplaats: Tanjung Hussi 2 

Maximale diepte: 16,5 meter Duikduur: 70 minuten 

 

 

Niet zo een spectaculaire duikstek als de 1e (zo 

zie je maar hoe je in een paar dagen al verwend 

kunt raken) maar ook nu weer mooie 

naaktslakken en hengelaarsvissen. Daarnaast 

laat een spookmurene zich van de beste kant 

zien. 

 

 

  



Woensdag 4 september 

Locatie: Sahaung – Noord Sulawesi – Indonesië 

Duikplaats: Lihunu Rocks 

Maximale diepte: 26,1 meter Duikduur: 65 minuten 

 

Als we afduiken zie ik de duikgidsen al direct naar 

een veld gaan waarop veel neonster zee-egels 

zitten en ik weet dat ze op zoek gaan naar de 

Coleman garnaal die op mijn verlanglijstje staat. 

Het is ff zoeken geblazen maar uiteindelijk kan ik 

ook deze van mijn lijstje afvinken. Verder 

ontbreken ook de bidsprinkhaankreeft en mooie 

naaktslakken deze keer weer niet. 

 

Na het middageten nemen we allen afscheid van Christiane en Maarten. Blijft iemand die je 

waarschijnlijk de rest van je leven niet meer zult vergeten. Na alle verhalen die ik eerder al over haar 

had gehoord ben ik blij haar persoonlijk ontmoet te hebben. 

 

Locatie: Sahaung – Noord Sulawesi – Indonesië 

Duikplaats: Tanjung Hussi 1 

Maximale diepte: 20,8 meter Duikduur: 67 minuten 

 

 

De tweede duik is wat minder vandaag. We zien 

een mooie spinkrab, murene, naaktslakken, 

platworm en een klein krabje en genieten verder 

ontspannen van de onderwaterwereld. 

 

 

 

  



Donderdag 5 september 

Locatie: Sahaung – Noord Sulawesi – Indonesië 

Duikplaats: Batu Mandi 

Maximale diepte: 20,8 meter Duikduur: 68 minuten 

We gaan vandaag duiken op het vasteland van 

Sulawesi. Helaas laat het zonnetje ons vandaag 

in de steek en de lichte bewolking zorgt ervoor 

dat het onderwater allemaal ietsjes donkerder is 

waardoor veel van de prachtige glans verloren 

gaat. 

Desondanks ook nu weer mooie naaktslakken, 

een pygmeezeepaardje, platwormen, 

vuurvissen, schommelvis en nog veel andere 

leuke zaken.  

Leuke relaxte duik. 

 

 

Locatie: Sahaung – Noord Sulawesi – Indonesië 

Duikplaats: Simone Point 

Maximale diepte: 16,2 meter Duikduur: 73 minuten 

De tweede duik van vandaag is een van mijn 

favoriete duikstekken aan het vasteland van 

Sulawesi. Prachtig begroeide wanden met 

kleurrijke anemonen en koralen geven een 

geweldig beeld.  

Naast mooie naaktslakken en een spookfluitvis 

weet onze duikgids Fian op het einde ook nog 

een mooie grote zwarte hengelaarsvis te vinden. 

Het blijft gewoon een prachtige duikstek waar 

helaas de elektrische mossel verdwenen is zoals 

ik moet constateren. 

  



Vrijdag  6 september 

Locatie: Sahaung – Noord Sulawesi – Indonesië 

Duikplaats: Batu Sahaung 

Maximale diepte: 27,2 meter Duikduur: 65 minuten 

We zijn weer bij een van de topduikplekken 

gekomen met zijn imposante en 

indrukwekkende rotsformaties.  

We zien weer een grote school yellow snappers 

en verder een schommelvis, naaktslakken, 

mooie porseleinkrabben, een grote trekkervis en 

kijken ook even bij de haaien die rustig de avond 

liggen af te wachten onder het grote tafelkoraal. 

De rotsformaties blijven ook fascineren en het is 

gewoon genieten hier. 

 

 

Locatie: Sahaung – Noord Sulawesi – Indonesië 

Duikplaats: Blue Bay 2 

Maximale diepte: 7,7 meter Duikduur: 82 minuten 

Vandaag geen tweede duik voor mij in de ochtend maar ik ga met Fian een poging doen om de 

mandarijnvissen op de video vast te leggen. 

We gaan tegen de schemering het water in en 

hangen ruim 1 uur boven de plek waar de 

mandarijnvissen zitten. We zien er weliswaar 

veel maar het lukt helaas niet om een goede 

opname te maken omdat ze erg schuw zijn voor 

het licht. Uit een ooghoek zie ik wel hoe een 

sepia naast mij zijn prooi benaderd en 

vliegensvlug toeslaat. Achteraf gezien heb ik er 

spijt van dat ik dit niet heb opgenomen maar ja, 

dan moest het licht aan en weg waren dan de 

mandarijnvissen. Volgende keer beter. Op de 

weg terug kan ik nog opnemen hoe de 

bobbitworm het door Fian aangeboden visje pakt en dit langzaam naar onderen trekt. Verder storen 

we nog een grote krab en een blauwpuntrog bij hun nachtelijke activiteiten. 

  



Zaterdag 7 september 

Locatie: Sahaung – Noord Sulawesi – Indonesië 

Duikplaats: Tanjung Totohe 

Maximale diepte: 19,1 meter Duikduur: 65 minuten 

 

 

Maak een erg leuke duik waarbij we naast 

naaktslakken ook een tweetal boxerkrabben te 

zien krijgen evenals een spinkrab, mooie 

draadslakken en een spookfluitvis. 

 

 

 

Locatie: Sahaung – Noord Sulawesi – Indonesië 

Duikplaats: Batu Belah 

Maximale diepte: 15,8 meter Duikduur: 67 minuten 

Nadat we aan het begin van de tweede duik al 

een pygmeezeepaardje te zien krijgen 

vervolmaken platwormen, anemoonkrab, 

partnergarnaal, spookfluitvis en naaktslak de 

relaxte duik. Aan het einde van de duik voor de 

afwisseling ook nog eens een hele mooie grote 

slak deze keer. 

 

 

 

  



Zondag 8 september 

Locatie: Sahaung – Noord Sulawesi – Indonesië 

Duikplaats: Three Brothers Rock 

Maximale diepte: 25,6 meter Duikduur: 55 minuten 

We gaan nogmaals duiken op deze prachtige 

stek en ik heb er beslist geen bezwaar tegen. 

Uiteindelijk zal de natuur wel bepalen wat ik te 

zien krijg vandaag en mooie pinnacles zijn op 

zich al prachtig om te zien. Tijdens de duik 

krijgen we een aantal pygmeezeepaardjes te 

zien en verder mag ik het logboek aanvullen met 

diverse naakt- en draadslakken, een 

partnergarnaal een mooie baars en een murene. 

 

Locatie: Sahaung – Noord Sulawesi – Indonesië 

Duikplaats: Busa Bora 1 

Maximale diepte: 16,1 meter Duikduur: 76 minuten 

Ook tijdens deze duik weer pygmeezeepaardjes 

naast veel verschillende soorten naaktslakken en 

een caurie. Lekker ontspannen duik met een 

beetje stroming. 

 

 

 

 

 

Locatie: Sahaung – Noord Sulawesi – Indonesië 

Duikplaats: Blue Bay 3 

Maximale diepte: 11,9 meter Duikduur: 61 minuten 

Nog maar eens een poging om de Lembeh Sea 

Dragon nog beter op de film te krijgen. Ik maak 

weer wat opnames en thuis op de grote pc 

zullen we uiteindelijk weten of het zich geloond 

heeft. Op de laptop zijn de beelden in ieder 

geval al veelbelovend. Verder nog een naaktslak, 

garnaal en spookfluitvis gezien. Leuke duik. 

 

 



Maandag 9 september 

Locatie: Sahaung – Noord Sulawesi – Indonesië 

Duikplaats: Yellow Coconut 

Maximale diepte: 24,7 meter Duikduur: 66 minuten 

Een van mijn favoriete duikstekken aan het 

vaste land van Sulawesi. Ook nu wordt ik weer 

niet teleurgesteld en zie onder andere de 

prachtige zebra anemoon. Verder nog een 

bidsprinkhaankreeft, pygmeezeepaardje, 

naaktslakken, een prachtige spookfluitvis en 

veel andere mooie zaken. 

 

 

 

Locatie: Sahaung – Noord Sulawesi – Indonesië 

Duikplaats: Tanjung Sampini 

Maximale diepte: 19,9 meter Duikduur: 72 minuten 

 

Ook voor de 2e duik van vandaag blijven we bij 

het vasteland van Sulawesi. Deze keer veel 

naaktslakken, een tweetal schommelvissen en 

een prachtig pygmeezeepaardje. Heerlijk relaxed 

duiken hier zonder veel stroming. 

 

 

 

Locatie: Sahaung – Noord Sulawesi – Indonesië 

Duikplaats: Blue Bay 1 

Maximale diepte: 19,8 meter Duikduur: 77 minuten 

Vandaag is het moment aangebroken waarop 

Tiny, na gisteren de laatste tablet te hebben 

genomen van haar antibioticakuur, eindelijk 

weer het duiken voorzichtig mag oppakken. Het 

is inmiddels 32 uur na de laatste inname van 

medicijnen dus ruimschoots voldoende marge in 

acht genomen naar onze mening. 

We maken een rustige duik waarbij het meer 

gaat over hoe Tiny zich tijdens en na het duiken 

voelt als datgenen wat we tegenkomen. 



We genieten van de mooie grote koraalduivels op het huisrif en na 77 minuten geeft Mosel, een 

duikgids in opleiding, aan dat we het hoofd weer boven water moeten gaan steken. Aan land 

aangekomen blijkt dat hij richting 10 bar aan het gaan was terwijl wij nog wel ff verder konden. 

Tiny voelt zich verder goed maar is wel een beetje moe na de duik. We besluiten dat vooralsnog 1 

duik per dag het maximum voor haar is en zullen van dag op dag bekijken hoe verder. Dan komt het 

voordeel van de opgedane kennis tijdens de medical trained diver opleiding weer even goed van pas. 

Dinsdag 10 september 

Locatie: Sahaung – Noord Sulawesi – Indonesië 

Duikplaats: Batu Sahaung (early morning dive) 

Maximale diepte: 30,9 meter Duikduur: 55 minuten 

 

Ik doe vandaag mee aan een early morning dive 

en 3 andere lotgenoten hebben vroeg opstaan 

ervoor over en staan om 06:00 uur op de boot 

klaar om af te varen. 

We zien een erg grote school gele snappers die 

licht in de stroming hangen en kijken onze ogen 

uit bij de geweldige rotsformaties waarop de 

anemonen die normaal overdag gesloten zijn nu 

nog hun volle pracht tonen. We kijken nog ff 

naar de jonge haaien onder het tafelkoraal en 

op het einde weet superguide Yaps nog een 

prachtige hengelaarsvis te ontdekken. 

Geweldig mooie duik.  

Locatie: Sahaung – Noord Sulawesi – Indonesië 

Duikplaats: Tanjung Hussi 2 

Maximale diepte: 15,5 meter Duikduur: 65 minuten 

De eerste “normale” duik voor Tiny vandaag 

brengt ons naar een relaxte plek. In het begin 

even zacht peddelen tegen de lichte stroming in 

en op het einde genieten we driftend van het 

mooie onderwaterlandschap. Na 65 minuten 

geeft onze duikgids in opleiding Justus aan dat 

hij op 50 bar zit en dat we de duik moeten 

beëindigen. Is al de 2e dag dat een duikgids voor 

ons door de lucht heen is. Maar ja, ze zijn nog in 

opleiding en moeten nog veel leren zoals nu 

blijkt. 

Op zich geen opzienbarende zaken tegen 

gekomen maar wel een mooie opname gemaakt van de Coca Cola goby.  

Tiny is na het duiken wel een beetje moe en om eventuele gevaren uit te sluiten spreken we af alles 

per dag even te bekijken.  

 



Woensdag 11 september 

Locatie: Sahaung – Noord Sulawesi – Indonesië 

Duikplaats: Muka Paradise 

Maximale diepte: 18,6 meter Duikduur: 68 minuten 

Vandaag gaan we weer lekker muckdiving doen 

bij het strand van het Paradise hotel aan het 

vasteland van Sulawesi. Is vergelijkbaar met 

duiken in Lembeh Street. 

Tiny doet vandaag de 1e duik mee en dat zal, 

achteraf gezien, ook de beste keuze zijn. 

We komen tijdens de ontspannen duik die 

volledig met de kikvorsslag gedaan dient te 

worden onder andere prachtige naaktslakken, 

hengelaarsvissen en een schommelvis tegen. 

Aan het einde van de duik genieten van de 

prachtig begroeide jetty en de grote school 

vissen hieronder. Voor diegenen onder ons die het koud hebben gekregen bestaat de mogelijkheid 

om even op te warmen bij de hete bron onder water die zeker 40 graden is. 

Locatie: Sahaung – Noord Sulawesi – Indonesië 

Duikplaats: Paradise Marina 

Maximale diepte: 19,8 meter Duikduur: 67 minuten 

 

Ook duik nummer 2 voor vandaag is dus 

muckdiving. 

In brede formatie struinen we het ogenschijnlijk 

troosteloze onderwaterlandschap af en onder 

andere een mooie octopus, zeeslang, 

maskerwimpelvis, pitvis en een marmorgarnaal 

passeren het oog van de video. 

 

 

  



Donderdag 12 september 

Locatie: Sahaung – Noord Sulawesi – Indonesië 

Duikplaats: Batu Gossoh 

Maximale diepte: 35,3 meter Duikduur: 57 minuten 

 

Vandaag gaan we naar een van de verst 

afgelegen duikplekken waar we ook andere 

jaren al zijn geweest. Prachtige rotsformaties 

waar het af toe echt kan blazen. 

Direct nadat we in het water liggen zien we al 

dat we zeker 30 meter zicht hebben. We 

genieten van de kleine dingen die we tegen 

komen maar vooral van het geweldige uitzicht 

welke we met dit zicht geboden krijgen. Op het 

einde van de duik weet mijn duikgids Justus nog 

een prachtige slak te vinden. Het is vanaf het 

eerste tot het laatste moment genieten en tot onze grote spijt moeten we weer de boot op omdat 

sommige van ons door hun lucht heen zijn. 

Omdat het een van de verst gelegen duikplekken is komt de boot tussen de beide duiken niet terug 

maar houden we de oppervlaktepauze aan boord. Tiny is daarom ook al op de boot en als ik 

bovenkom heeft ze een beetje witte kleur gekregen van de op de golven schommelende boot. 

Locatie: Sahaung – Noord Sulawesi – Indonesië 

Duikplaats: Batu Puikang 

Maximale diepte: 19,7 meter Duikduur: 63 minuten 

Ik geef Yaps aan dat ik met Tiny als eerste van 

boord ga voor de 2e duik omdat ze dan eindelijk 

van het geschommel af is. 

Ook bij duik 2 hebben we goed zicht en na enkele 

minuten komen we op een plek waar een aantal 

verschillende naaktslakken zitten en weet Yaps 

ook nog een mooie hengelaarsvis te vinden. Na 

een tijdje komen we stroming tegen en laten we 

ons lekker driften over de mooie omgeving. 

 

 

  



Vrijdag 13 september 

Locatie: Sahaung – Noord Sulawesi – Indonesië 

Duikplaats: Tanjung Sipi 

Maximale diepte: 22,9 meter Duikduur: 61 minuten 

We maken een van de rustigste duiken ooit en 

komen niet zoveel zaken tegen maar wat we 

vinden is erg mooi. Mooie naaktslakken, 

hengelaarsvisje en Tiny ziet nog een prachtige 

dragonet. 

Het is zo een rustige duik dat we besluiten dat 

Tiny vandaag ook aan de 2e duik kan deelnemen. 

 

 

 

Locatie: Sahaung – Noord Sulawesi – Indonesië 

Duikplaats: Muka Linggua 

Maximale diepte: 18,5 meter Duikduur: 70 minuten 

 

Al direct nadat we afdalen merken we dat we in 

de stroming komen en dat wordt dus driften en 

peddelen geblazen. Onderweg komen we leuke 

zaken tegen en weer opmerkelijke naaktslakken 

en een op de loer liggende steenvis wacht tot 

prooi in zijn nabijheid komt. 

Tiny voelt zich verder goed dus morgen ff kijken 

hoe het na de eerste duik gaat en dan besluiten 

of ook dan weer een tweede verantwoord is. 

 

 

  



Zaterdag 14 september 

Locatie: Sahaung – Noord Sulawesi – Indonesië 

Duikplaats: Muka Marina 

Maximale diepte: 23,2 meter Duikduur: 61 minuten 

 

Wellicht de meest ontspannen duik die we ooit 

gemaakt hebben tijdens onze vakanties. 

Behoudens wat draadslakken en een paar mooie 

platwormen verder geen bijzondere zaken 

tegengekomen en genoten van de omgeving. 

 

 

 

Locatie: Sahaung – Noord Sulawesi – Indonesië 

Duikplaats: Yellow Coconut 

Maximale diepte: 19,9 meter Duikduur: 71 minuten 

 

Op voorstel van Yaps nu eens de andere kant op 

gedoken bij deze duikstek maar na 20 minuten 

peddelen tegen de stroming in gelukkig besloten 

om om te draaien en er een driftduik van te 

gaan maken. Mooie opname gemaakt van een 

paar schommelvissen en een 

bidsprinkhaankreeft. 

Leuke duik. 

 

 

  



Zondag 15 september 

Locatie: Sahaung – Noord Sulawesi – Indonesië 

Duikplaats: Lihunu Rocks 

Maximale diepte: 23,7 meter Duikduur: 63 minuten 

Omdat een aantal van de groep de Coleman 

garnaal nog nooit hebben gezien gaan we 

vandaag weer eens duiken bij Lihunu Rocks. 

Helaas heeft Tiny een rustdag want ook voor 

haar zou het de eerste ontmoeting met deze 

mooie garnaal zijn. 

Direct na de drop-off komen we bij het veld met 

de zeeegels en na enig zoeken mag ik 

persoonlijk de melding doen dat we ze hebben 

gevonden. Nadat de fotografen onder de groep 

hun moment hebben gehad om de beide 

beestjes op de digitale plaat vast te leggen komt 

mijn moment en maak ik een paar mooie opnames. Tijdens de rest van de duik komen we nog 

naaktslakken, een mooie hallameda spookfluitvis en pygmeezeepaardjes tegen in dit prachtige 

onderwaterlandschap.  

 

 

Locatie: Sahaung – Noord Sulawesi – Indonesië 

Duikplaats: Busa Bora 2 

Maximale diepte: 21,9 meter Duikduur: 67 minuten 

Omdat ik op de geplande duikplaats voor de 2e 

duik al een paar duiken heb gemaakt switchen 

we van duikplek. Het wordt uiteindelijk Busa 

Bora 2 waar we een prachtige duik maken en 

weer oog in oog komen te staan met pygmee 

zeepaardjes. Op het einde weet Yaps nog een 

harlekijn garnaal te vinden. 

 

 

 

  



Maandag 16 september 

Locatie: Sahaung – Noord Sulawesi – Indonesië 

Duikplaats: Three Brothers Rock 

Maximale diepte: 25,0 meter Duikduur: 68 minuten 

 

We maken vandaag weer een duik op deze 

mooie duikstek en we worden beloond met 

verschillende soorten pygmee zeepaardjes, 

naaktslakken en op het einde weet een van de 

duikers uit de groep ook nog een mooie 

hengelaarsvis te vinden. Een van de mooiste 

duiken tijdens deze vakantie. 

 

 

Locatie: Sahaung – Noord Sulawesi – Indonesië 

Duikplaats: Busa Bora 1 

Maximale diepte: 16,2 meter Duikduur: 64 minuten 

 

Duik 2 heeft ietwat last van 

stroming maar we laten ons 

lekker driftend meenemen 

waarbij Yaps toch weer 

prachtige zaken weet te 

vinden. Ook nu weer mooie 

naaktslakken, een grote 

hengelaarsvis en 

pygmeezeepaardjes. 

 

Locatie: Sahaung – Noord Sulawesi – Indonesië 

Duikplaats: Batu Sahaung 

Maximale diepte: 19,7 meter Duikduur: 74 minuten 

 

Yaps heeft me vanmorgen gevraagd of ik niet een 

nachtduik wil gaan maken.  

Zoals verwacht is de duikplaats Batu Sahaung en 

tijdens de nachtduik komen de mooie kleuren van 

de nu openstaande koralen prachtig tot hun 

recht. Yaps ziet nog een haai die ik gemist heb en 

verder zien we mooie slakken, een hengelaarsvis 

en een grote sepia. 



Dinsdag 17 september 

Vandaag is Tiny jarig en dat heeft zich al snel rondgesproken op het kleine eiland. Als we op de boot 

aankomen is Mosel ineens heel erg geïnteresseerd in het hoedje wat Tiny altijd op heeft. Hij vraagt of 

hij het eens nader mag bekijken en Tiny geeft verbaasd het kleinood af. Mosel heeft het hoedje nog 

maar amper in handen of Yaps plet een rauw ei op het hoofd van Tiny. Tja, ze vieren het overal op 

hun eigen manier en hier gaat dit zo dus. 

Locatie: Sahaung – Noord Sulawesi – Indonesië 

Duikplaats: Batu Mandi 

Maximale diepte: 25,6 meter Duikduur: 73 minuten 

 

We maken een leuke duik waarbij we een grote 

slak zien en ook een mooie grote draadslak. Bij 

het uitduikgebied zitten erg veel eierslakken. 

 

 

 

 

 

 

Locatie: Sahaung – Noord Sulawesi – Indonesië 

Duikplaats: Simone Point 

Maximale diepte: 19,2 meter Duikduur: 71 minuten 

Een erg mooie duik waarbij we een aantal 

naaktslakken zien, een kleine 

clownhengelaarsvis en 2 grote zwarte 

hengelaarsvissen waarvan er op enig moment 

zelfs 1 aan het zwemmen is. Helaas gaat Jutta zo 

op in het fotograferen van de hengelaarsvis dat 

ze niet in de gaten heeft dat ik geen opnames 

kan maken. Andere keer beter. 

Na het eten gaat het licht uit en de Blue Bay 

Band begint lang zal ze leven te spelen waarna 

een chocoladetaart met brandende kaarsjes 

naar binnen gebracht wordt. Aan Tiny het 

verzoek om de kaarsjes uit te blazen (wat een onmogelijke taak blijkt te zijn omdat ze steeds 

opnieuw spontaan aan zelfontbranding doen) en aan het einde van het ritueel krijgt ze nog een 

lading meel in haar haren en gezicht waar de plaatselijke bakker jaloers van zou worden. Tja, we zijn 

immers in Sulawesi! 



Woensdag 18 september 

Locatie: Sahaung – Noord Sulawesi – Indonesië 

Duikplaats: Lihunu Rocks 

Maximale diepte: 23,5 meter Duikduur: 61 minuten 

Omdat wij vandaag de laatste duik maken mogen wij besluiten waar we naartoe gaan. Vandaag 

lekker relaxed duiken zonder camera. We gaan terug naar deze duikstek omdat Tiny, die ook vandaag 

maar 1 duik zal maken, als enige van de groep de Coleman garnaal nog niet gezien heeft. Nadat 

tijdens de afdaling ook de laatste meelresten haar haren hebben verlaten kan ze al snel het prachtige 

dier in levende lijve van kortbij bekijken. Als de anderen foto’s maken van de garnaal horen we Yaps 

zijn belletje rinkelen en als we goed kijken in de richting die hij aangeeft zien we 8 reusachtige 

buffelkoppapagaaivissen. Hierna gaan we naar de pinacle waar de duikstek zijn naam aan te danken 

heeft en we genieten van de grote verscheidenheid aan vissen en de mooie koralen. Een mooie 

afsluiting van de duikvakantie voor Tiny. 

 

Locatie: Sahaung – Noord Sulawesi – Indonesië 

Duikplaats: Busa Bora 2 

Maximale diepte: 16,2 meter Duikduur: 66 minuten 

Ik wil mijn laatste duik eigenlijk bij Batu Sahaung maken maar als we op de duikplaats aankomen 

springt Yaps even snel in het water om na enkele minuten terug te komen met de melding dat er 

teveel stroming staat. Nadat ook duikstek Tanjung Hussi vanwege dezelfde reden is afgevallen wordt 

het uiteindelijk Busa Bora waar we mooie grote hengelaarsvissen, pygmeezeepaardjes en prachtige 

keizersvissen te zien krijgen.  

Helaas geen camera bij me maar we moeten immers ook iets overlaten voor een volgende keer. 

Ook voor mij een waardige afsluiting van de duikvakantie. 

 

Donderdag 19 september 

Het is dit jaar relatief vochtig en klam dus vandaag geen duiken voor ons maar kleren drogen. Ik 

maak wat opnames voor de videofilm en voorzie de duiken in het logboek van een stempel. Omdat 

de laptop gisteren ook de geest heeft gegeven (uiteraard wel nadat ik mijn dagelijkse back-up van de 

data had gemaakt) moet het bijwerken van het reisverslag deze keer wachten tot we weer thuis zijn. 

De rest van de dag lekker luieren geblazen. 

 



Vrijdag 20 september 

We genieten tijdens het ontbijt nog een laatste keer van het mooie uitzicht en pakken onze laatste 

zaken nog in en zetten de tassen en koffers klaar op de veranda van ons huisje. We praten nog wat 

met Jutta (die vandaag ook vertrekt) en Anke en rond de klok van 10:00 uur horen we de eerste 

tonen van de Blue Bay Band en weten we dat we nu definitief vertrekken. Tiny en Jutta moeten een 

traantje laten bij het afscheid maar het is ook erg moeilijk om je vrienden (want dat zijn het 

inmiddels) achter te laten. 

We checken in bij de Silk Air balie waar ik regel dat we bij de nooduitgang mogen plaatsnemen 

waardoor we extra beenruimte hebben. 

Voor vertrek nog even snel 2 Magnums achterovergedrukt en in de vertrekhal lopen we ook nog 

Desire en Sebastian tegen het lijf die ook bij de Blue Bay Divers waren. Rond 14:00 uur stijgen we op 

en zien we de vulkanen van Noord Sulawesi kleiner en kleiner worden. 

Op de vlucht naar Singapore vliegen we over Borneo waar we vele tientallen rookpluimen kunnen 

zien van de natuur die meer en meer door de mensheid vernietigd wordt. 

We beseffen dat wij dingen zien die de generaties na ons wellicht nooit meer te zien krijgen. 

In Singapore aangekomen nemen we afscheid van Jutta, Desire en Sebastian die een stopover in 

Singapore hebben. Wij hebben dit enige jaren geleden ook gedaan maar ik duik liever nog wat langer 

in plaats van een of meerdere nachten in Singapore. 

Na het afscheid gaat het linea recta naar de Burger King voor onze jaarlijkse Double Whopper. Wat 

zijn die dingen lekker na 3 weken (overigens heerlijk) Indonesich eten. 

Aansluitend naar het zwembad op het bad van Terminal 1 en na even in het bubbelbad te hebben 

gezeten genieten we na 3 weken weer eens van een heerlijke warme douche. 

Nog snel ff shoppen en dan naar ons vliegtuig welke kort voor middernacht aan de lange terugvlucht 

begint. 

Zaterdag 21 september 

We hebben in het begin wat last van turbulentie maar op enig moment weet onze ervaren piloot een 

hoogte te vinden waarin alles stabiel is en de vlucht verloopt verder voorspoedig. 

Kort voor de landing altijd het bericht van de piloot welke veel indruk op ons maakt. De actuele 

temperatuur in Amsterdam is 11 graden Celsius!!! 

Is weer ff wennen geblazen. 

Onze chauffeur staat al te wachten en rond 10:30 uur zitten we, na een hartelijke ontvangst, weer bij 

de oudjes aan de koffie. 

Met dank aan onze homeopathische No Jetlag pillen zitten we al snel weer in het Nederlandse ritme 

en kijken we terug op een prachtige vakantie waarop we ook nu weer geweldig mooie dingen gezien 

hebben.  

De groep waarmee we gedoken hebben was fantastisch en indien mogelijk proberen we nog eens af 

te spreken om samen ergens te gaan duiken. 

 


