
Duikvakantie 2014 bij de Blue Bay Divers 

Het is woensdagochtend 20 augustus als we weer bij de oudjes zijn om afscheid te nemen. Vandaag 

brengt onze chauffeur Frans ons weer naar het inmiddels  bekende A4 hotel wat ook nu weer ons 

vertrekpunt van de duikvakantie zal zijn. 

Pa is wat met zijn gezondheid aan het sukkelen en gedurende onze afwezigheid zullen scans gemaakt 

worden waarvan eind volgende week de uitslagen bekend zullen worden. 

Dit samen met de ontwikkelingen rondom vlucht MH017 nog fris in het geheugen zorgen ervoor dat 

de traantjes rijkelijk vloeien bij pa en ma nu zoonlief en schoondochter weer voor 4 weken 

vertrekken naar Indonesië.  

Op het afgesproken tijdstip staat Frans klaar en na het sluiten van de laatste deur is de vakantie nu 

echt begonnen. 

Omstreeks 15:00 uur komen we aan in het A4 hotel en na samen nog een espresso gedronken te 

hebben nemen we ook afscheid van Frans.  

In de avonduren weer lekker wat eten en drinken en op tijd naar bed want morgen begint de lange 

reis wederom. 

Donderdag 21 augustus geeft het wekkertje om 06:30 uur aan dat het tijd is om op te staan en na 

het uitchecken met de shuttlebus van het  hotel naar Schiphol waar we ons melden bij de balie van 

Singapore Airlines. De vaste maatschappij voor onze vluchten richting Azië. 

Bagage inleveren, door de douane en aansluitend even lekker op ons gemak een ontbijtje nemen en 

wachten tot we kunnen vertrekken. 

Mooi op tijd vertrekken we om 11:15 en stijgen op richting Singapore. De lange vlucht is weer 

begonnen. 

 

Vrijdag 22 augustus landen we, na een vlucht van meer dan 12 uur, om 06:00 uur plaatselijke tijd in 

Singapore. De piloot weet te melden dat het buiten op dat moment 27 graden Celcius is dus qua 

temperatuur zijn we er al beduidend op vooruit gegaan. 

Even de benen strekken en een drankje nemen om vervolgens om 09:35 uur de aansluitende vlucht 

naar Manado te nemen. 

Ik weet te regelen dat we bij de nooduitgang mogen zitten dus beenruimte voldoende voor wat 

betreft dit laatste deel wat het vliegen betreft. 



Op het vliegveld aangekomen handelen we de gebruikelijke administratieve handelingen af en buiten 

aangekomen zien we Munir, de vaste chauffeur van de Blue Bay Divers, al staan. 

Bagage de auto in en na een rit van 1 uur over op de boot voor het laatste stuk naar ons bounty 

eiland Sahaung. 

Moe maar voldaan drinken we om 15:00 uur een koel drankje bij de Blue Bay Divers op Sahaung. 

Na wat bijpraten en de voor ons bekende medewerkers te hebben begroet is het aansluitend heerlijk 

smullen van de Indonesische keuken. 

Om 21:00 uur beginnen de oogleden toch wel zwaar te worden en geeft het lichaam aan dat we 

inmiddels 32 uur wakker zijn en toch even rust moeten gaan nemen. 

Als een blok vallen we in slaap en dromen al van de mooie duiken die ons te wachten staan. 

Zaterdag 23 augustus doen we, behoudens wat eten en drinken, verder niets en luieren een beetje 

rond om bij te komen van de reis en te wennen aan de nieuwe temperatuur. 

We spreken af dat we morgen met Japs, een van de meest ervaren duikgidsen, onze checkduik 

maken om te controleren of duikuitrusting en onderwater videoapparatuur werkt zoals het zou 

moeten. 

Zondag 24 augustus gaan we om 10:00 uur met Japs het water in voor het resort. Duik verloopt 

verder prima waarbij ik op het einde wel veel last heb van een droge mond. Komt me bekend voor 

dus ik maak me verder niet ongerust hierover. Heb elk jaar toch een paar dagen nodig om te 

acclimatiseren en als ik te snel ga duiken geeft het lichaam aan dat dit niet zo een goed idee was. 

Maandag 25 augustus gaan we de eerste keer duiken en op mijn verzoek gaan we naar Tanjung Sipi. 

Zaterdag troffen duikers van het resort hier een jonge bamboehaai aan en laten we die nu nog nooit 

gezien hebben. 

Punctueel om 08:00 uur varen we met de bootscrew Iwan en Indra richting duikstek en na het 

aankleden duiken we met Japs het water in. 

Duikstek: Tanjung Sipi 

Duiktijd: 54 minuten 

Maximale diepte: 23,1 meter 

Hoe we ook zoeken helaas blijft de bamboehaai voor ons onvindbaar. We komen wel mooie 

hengelaarsvissen tegen en dat alleen al maakt het dat de duik meer dan de moeite waard is. 

Na de duik geeft het lichaam 

aan dat ik eigenlijk te snel van 

stapel ben gegaan. Heb weer 

erge dorst en een klein beetje 

hoofdpijn wat echter snel 

nadat we weer aan boord zijn 

weer over is. Een 2e duik voor 

vandaag is wel verantwoord 

lijkt me en na overleg met Japs 

geven we aan ook de 2e duik 

op dezelfde plek te houden. 

Hebben we eerst het linker 

gedeelte afgezocht zullen  we in  deze duik het rechterdeel nu onder de loep gaan nemen. 

  



Duikstek: Tanjung Sipi 

Duiktijd: 62 minuten 

Maximale diepte: 21,7 meter 

 

 

Ook nu weer jammer genoeg geen 

bamboehaai te vinden maar weer 

wat andere leuke zaken waar ik 

opnames van maak. We noteren de 

bamboehaai maar alvast als 

zoekobject voor onze duikvakantie 

voor volgend jaar. 

 

 

Dinsdag 26 augustus 

Duikstek: Batu Mandi 

Duiktijd: 71 minuten 

Maximale diepte: 26,3 meter 

 

Vandaag gaan we duiken bij 

het vaste land van Sulawesi 

waar een paar van mijn 

favoriete duikstekken liggen. 

Mooie rustige duik waarbij op 

enig moment de stroming 

opkomt. Mooie garnalen en 

clownvissen gezien. Prachtige 

rotsformaties. 

 

 

Duikstek: Simone Point 

Duiktijd: 77 minuten 

Maximale diepte: 20,3 meter 

Een van mijn favoriete 

duikstekken is zeker Simone 

Point met zijn prachtig 

begroeide rotswand. Het 

begint al direct met een 

pygmeezeepaardje en 

aansluitend weet vriend Japs 

ons nog te verrassen met 

een zeldzame naaktslak, 

kleine sepia en een mooie 

grote hengelaarsvis. 



 

 

Woensdag 27 augustus 

Duikstek: Batu Gosoh 1 

Duiktijd: 62 minuten 

Maximale diepte: 35,3 meter 

Weer een duik op een van de 

mooiere duikplaatsen. We 

blijken verder nog eens goed 

zicht te hebben en zelfs de 

doorgaans aanwezige sterke 

stroming laat het vandaag 

afweten. 

Heerlijk driftend langs de 

prachtig begroeide 

rotsformaties is het genieten in 

optima forma. Japs weet hier 

en daar nog wat leuke zaken 

voor de videofilm te vinden en 

deze duik kan niet meer kapot. 

 

Duikstek: Batu Puikang 

Duiktijd: 68 minuten 

Maximale diepte: 20,1 meter 

Ook duik 2 voor vandaag blijkt 

er een van het type relaxen te 

zijn. Weer mogen we goede 

zicht in het logboek noteren en 

het is heerlijk genieten van de 

omgeving waar Japs zijn best 

doet om Andrea, de fotograaf 

uit de groep, en mijn 

persoontje, de videoman, weer 

vreemde schepselen van de 

natuur te tonen. 

 

Vanavond even spannend voor ons. 

Pa krijgt vandaag de uitslagen van de onderzoeken in het ziekenhuis te horen en al naar gelang de 

uitslag besluiten wij of we blijven of de vakantie afbreken. 

Voor alle zekerheid hebben we Japs verzocht onze spullen schoon te maken en vanmiddag te drogen. 

Ergens tussen 20:00 en 22:00 uur lokale tijd hier in Indonesië weten we meer. 

Uiteindelijk krijgen we pa zelf aan de lijn die opgewekt klinkt en aangeeft dat het allemaal wel 

meevalt. Wat ouderdomsverschijnselen, wat wil je bij iemand van 88 jaar, zijn aan het licht gekomen 

maar wel is aangegeven dat het hart er wel slecht aan toe is. Er zit vocht achter en er is direct al een 

afspraak gemaakt voor volgende week met de hartspecialist. 



Hij geeft aan dat we ons geen zorgen hoeven te maken en opgelucht laten we ons voor de duiken 

van morgen inplannen. 

 

Donderdag 28 augustus 

Het is 04:00 uur in de ochtend als een sms bericht me uit de slaap rukt. Pa voelt zich niet goed en ze 

zitten met hem bij de Nightcare. 

Om 05:00 uur het bericht dat deze hem heeft doorgezonden naar de spoedeisende hulp voor verder 

onderzoek. 

Rond 06:00 uur dan de mededeling dat de eerste foto’s genomen worden. 

Een beetje in onzekerheid over wat er nu aan de hand is stappen we om 08:00 uur aan boord van de 

boot om te gaan duiken. 

 

Duikstek: Batu Sahaung 

Duiktijd: 61 minuten 

Maximale diepte: 26,9 meter 

Een van de mooiste 

duikstekken hier in de buurt 

waar het ook vandaag weer 

volop genieten is voor zover 

mogelijk gezien de situatie met 

pa. 

We hebben zelfs geen stroming 

vandaag wat erg opmerkelijk is 

voor deze toplokatie. 

Al snel wordt ik opgenomen in 

een grote school gele snappers 

wat toch altijd een bijzondere 

ervaring is. Tijdens de verdere duik ook nu weer pygmeezeepaardjes, naaktslakken en andere mooie 

zaken. 

Na terugkomst op het eiland heb ik weer direct contact met Nederland. Onderzoeken lopen nog en 

vooralsnog verder nog geen nieuwe informatie beschikbaar. 

We besluiten ook om de 2e duik van vandaag nog mee te gaan omdat we even niets anders kunnen 

op dit moment. 

Duikstek: Tanjung Hussi 2 

Duiktijd: 65 minuten 

Maximale diepte: 18,8 meter 

Als eerste na de afdaling weet Japs weer pygmeezeepaardjes te vinden. Blijf het opmerkelijk vinden 

hoe deze zich weten te camoufleren in het koraal. 

Later komen we nog een garnaal op zweepkoraal tegen en opeens roept Japs iets en wijst in een 

bepaalde richting. Hij is weliswaar nog op enige afstand van ons verwijderd maar een grote 

buffelkoppapagaaivis doet zich tegoed aan het harde koraal. Op het moment waarop we willen gaan 

uitduiken voor de veiligheidsstop wijst hij nog naar een stuk zacht koraal waarin 3 eierslakken zitten. 

Relaxte duik waarbij ik toch tussendoor ook af ten toe aan de thuissituatie moet denken. 



 

Direct na de duik weer contact 

met mijn nichtje Patty en 

neefje Jordy opgenomen om te 

kijken hoe de vlag erbij hangt. 

Zij geven aan dat pa stress en 

angstaanvallen heeft en wij 

besluiten daarop direct om 

onze vakantie te gaan afbreken 

en eerder naar huis te gaan. 

We informeren onze 

verzekeringsagent waar we onze reis- en annuleringsverzekering hebben afgesloten en kort daarna 

hebben we contact met de betreffende SOS alarmcentrale. 

Tevens ook contact opgenomen met Singapore Airlines in Amsterdam die binnen 1 uur een 

retourvlucht voor ons geregeld hadden. 

Omdat er niet elke dag vluchten tussen Manado en Singapore zijn met aansluitend een vlucht naar 

Amsterdam kunnen we echter pas woensdag 3 september (dus 2 weken vroeger dan oorspronkelijk 

gepland) de terugweg aanvaarden. 

Met dank voor de snelle reactie van Singapore Airlines laten we deze reservering door hen 

bevestigen en informeren Patty en Jordy. 

We geven aan dat we donderdag 4 september weer in Nederland aankomen en laten weten dat ze 

pa en ma verder niets moeten vertellen. Zij zouden zich hierdoor weer extra belast voelen wat niet 

nodig is. 

Vrijdag 29 augustus 

Duikstek: Three Brothers Rock 

Duiktijd: 68 minuten 

Maximale diepte: 25,8 meter 

We gaan eerst even naar het 

wat diepere deel van de duik 

omdat hier de 

pygmeezeepaardjes zitten en 

verschillende mooie 

spookfluitvissen. Bij de verdere 

opstijging komen we uiteraard 

ook weer naaktslakken en 

andere mooie dingen tegen. 

Japs weet me te verrassen met 

een tijgergarnaal. Een van de 

bijzondere zaken welke ik al 

een aantal jaren op mijn 

verlanglijstje heb staan. 

Helaas is het een erg klein diertje wat ik alleen via mijn macro-objectief eens goed kan bekijken.  

Duikstek: Lihunu Garden 

Duiktijd: 71 minuten 

Maximale diepte: 18,9 meter 



De 2e duik van vandaag is een 

muck-diving site met witte 

zandbodem.  

Het blijft verbazingwekkend 

hoe iemand in deze  

troosteloze omgeving nog iets 

kan ontdekken. 

Ook nu weer stelt Japs ons niet 

teleur en weet hij weer mooie 

zaken voor de digitale lens te 

toveren. 

 

Zaterdag 30 augustus 

Tiny heeft last van haar oren en hoewel ik fysiek in Sulawesi ben zit ik in gedachten toch al vaak bij de 

oudjes thuis. 

We besluiten vandaag dan ook om niet te duiken. 

In de namiddag schiet Japs mij aan en komt met de vraag of ik niet samen met hem en Andrea een 

nachtduik wil gaan maken. Hij weet dat ik hier liefhebber van ben en door alle omstandigheden ben 

ik er verder nog niet aan toe gekomen. 

We zullen naar een speciale plek gaan die hij de naam Flower Garden gegeven heeft. Een niet 

officieel bestaande duikplek waar niet iedereen zomaar mag gaan duiken. 

Ik besluit daarom toch  maar om nog een duikje te maken en rond de klok van 17:45 uur vertrekken 

we. 

Duikstek: Flower Garden 

Duiktijd: 29 minuten 

Maximale diepte: 20 meter 

Op de plaats aangekomen blijkt er helaas sprake te zijn van stroming. Hoewel natuurlijk verre van 

ideaal besluiten we toch een poging te wagen.  

We gaan al extra iets dieper 

deze keer maar helaas is ook 

daar sprake van stroming. We 

genieten van de prachtige 

zachte koralen die openstaan 

en zich in al hun kleuren laten 

zien. 

Japs weet nog een mini-sepia 

te ontdekken en ook een 

prachtige krab in het koraal. 

Helaas neemt de stroming 

steeds meer toe en af en toe 

worden we met een 

behoorlijke snelheid langs de wanden gevoerd. Uiteindelijk geef ik Japs, die natuurlijk weer minder 

last heeft van de stroming, aan dat het een beetje gevaarlijk aan het worden is met camera en alles 

overal heelhuids langs te komen en besluiten we de duik gecontroleerd te beëindigen. 

Ondanks alles toch ook nu weer mooi geweest. 

 



Zondag 31 augustus 

Duikstek: Tanjung Sampini 

Duiktijd: 66 minuten 

Maximale diepte: 19,1 meter 

Als eerste zien we deze duik de prachtige groene Halmahera spookfluitvis. Bij het brok koraal zit, 

zoals zo vaak op deze plek, ook nu weer veel vis en ook nu hebben zich weer een drietal 

schommelvissen hier hun 

plekje gezocht. 

Na hier wat opnames gemaakt 

te hebben weet Japs 

aansluitend ook nog een 

prachtige kleine hengelaarsvis 

te vinden. Mooi exemplaar. 

 

Verder ontbreken ook nu weer 

de platwormen en prachtige 

naaktslakken niet. 

Prachtige duik. 

 

Duikstek: Yellow Coconut 

Duiktijd: 69 minuten 

Maximale diepte: 20,7 meter 

Direct aan het begin van de 

duik weer een prachtige 

hengelaarsvis en aansluitend 

weer hele mooie naaktslakken. 

De altijd fascinerende 

bidsprinkhaankreeft laat me 

genieten van zijn prachtige 

kleuren en erg bijzondere 

ogen.  

 

Op het einde van de duik laat 

een grote sepia nog even zien 

welke absurde vormen hij in een oogopslag kan aannemen. Dit blijft altijd erg indrukwekkend om 

mee te maken. 

 

Duikstek: Blue Bay 3 

Duiktijd: 60 minuten 

Maximale diepte: 13 meter 

Ik ga voor de laatste keer deze korte vakantie nog maar eens kijken naar de minuscule Lembeh Sea 

Dragons. Gewoon blijven proberen tot we de perfecte opname te pakken hebben. 

Uiteraard weet Japs snel weer wat exemplaren te vinden en blijf ik pogingen doen om de beestjes 

mooi ingezoomd op de film te krijgen. Helaas hebben we wat last van deining waardoor opnames 



met de macrolens op zich al 

een uitdaging zijn. 

Ook nu weer natuurlijk 

naaktslakken en platwormen 

en ook een mooie languste laat 

zich bewonderen. 

 

 

 

 

 

Maandag 1 september 

Duikstek: Tanjung Totohe 

Duiktijd: 61 minuten 

Maximale diepte: 23,1 meter 

Onze laatste duikdag is 

aangebroken. 

Een grote blauwpuntrog 

probeert zich in te graven en 

verder zien we nog mooie 

slakken en platwormen. 

 

Japs weet ook nog 

pygmeezeepaardjes te vinden, 

een boxerkrab en mooie 

eierslakken. 

 

Duikstek: Areng Kambing 

Duiktijd: 68 minuten 

Maximale diepte: 17 meter 

De laatste duik voor deze 

vakantie! 

Als begroeting ligt onder de 

boot al een school kogelvissen 

op ons te wachten. Eigenlijk 

nog nooit zo een groep bij 

elkaar gezien bedenk ik me. 

De koraalduivel met de 2 ronde 

blauwe stippen zien we ook 

niet elke dag. Helaas hangt hij 

op zijn kop waardoor hij 

minder overkomt op de video. 



Prachtig dier als je hem in vol ornaat kunt zien. 

Een pitvis huppelt wat heen en weer en Japs weet op een zeekomkommer een klein krabje te vinden 

die ik ook nog nooit gezien heb. Weer iets nieuws gezien dit jaar! 

Heb geen idee hoe hij het doet maar hij weet ook nog een erg klein hengelaarsvisje te vinden wat 

amper te zien is op de grote zandvlakte waar we aan het duiken zijn. 

Een mini zeenaald en spinkrab weet hij nog aan de gevonden objecten toe te voegen. 

We zijn bijna bij de boot als Japs ineens, als door een bliksemschicht getroffen, een schaal van een 

kokosnoot van de bodem oppakt en er vandoor schiet. Hij legt deze ergens neer, legt er wat dood 

koraal in, en roept ons. 

Net als we aankomen en willen vragen wat de bedoeling is meld zich een bidsprinkhaankreeft die 

naarstig om het stuk kokosnoot 

heen begint te draaien.  

 

Japs heeft de ingang naar zijn 

huis afgesloten en in alle rust 

kunnen we het dier, wat zelden 

overdag uit zijn hol komt, 

bekijken. Wel een beetje 

afstand houden want hij heeft 

vlijmscherpe attributen 

waarmee hij zijn prooi 

vastgrijpt. 

Een mooie afsluiting van onze, helaas korte, duikvakantie dit jaar. 

Na terugkomst worden onze duikspullen al door de medewerkers uitgewassen en even later hangt 

alles al te drogen. 

 

Dinsdag 2 september 

We brengen de dag door met wat luieren op het strand en nadat in de middag de duikspullen 

gebracht zijn pakken we onze tassen en koffers al in. 

Een laatste maal genieten we van de ondergaande zon. 

 

We laten ons ook nu weer het heerlijke Indonesische eten smaken en gaan op tijd naar bed om 

morgen uitgerust aan de lange reis terug te beginnen. 



Woensdag 3 september 

We nemen afscheid van de medewerkers van Sahaung en voor de eerste keer ben ik blij dat ik naar 

huis kan gaan bij het vertrek van ons bounty eiland. 

In tegenstelling tot andere jaren hebben we deze keer ook geen reservering voor 2015 gedaan. Eerst 

maar eens kijken hoe het met pa verder gaat. 

Andrea, die de hele week met ons gedoken heeft, blijkt toevallig vandaag ook te vertrekken en 

samen checken we in op het vliegveld van Manado. 

De vlucht verloopt voorspoedig en aangekomen op Singapore nemen we afscheid van Andrea en 

gaan wij, zoals altijd, eerst even naar Burger King voor een heerlijke DoubleWhopper met cola en 

Franse frietjes. 

Aansluitend even in de pool badderen op Terminal 1 en na het nemen van een warme douche nog 

snel wat inkopen alvorens de lange vlucht naar Nederland van start gaat. 

Donderdag 4 september 

Stipt op tijd landen we weer op Schiphol waar onze chauffeur Frans al op ons staat te wachten. 

Nu direct door naar de oudjes die, als ze ons zien, amper kunnen bevatten dat zoon en 

schoondochter alweer thuis zijn. De verbazing op hun gezicht maakt al snel plaats voor tranen van 

blijdschap als ze zoon en schoondochter weer in de armen kunnen sluiten. Dit bevestigd ons nog 

meer in de juistheid van de keuze die we gemaakt hebben om onze vakantie af te breken.  

Met geen goud te betalen! 

 

Wij zijn in ieder geval blij dat we weer in Nederland zijn en in de namiddag schuif ik de eerste keer 

aan bij de gesprekken met de specialisten in het ziekenhuis. 

We zijn gelukkig weer thuis. 


