
Duikvakantie Bali 2016 

Maandag 26 september 

Eindelijk is het zover. We gaan weer op duikvakantie! 
Nadat we onze duikvakantie naar Sulawesi in 2014 na enkele dagen moesten afbreken vanwege de 
gezondheid van pa en ook in verband hiermee in 2015 niet waren gegaan verheugden we ons des te 
meer op het vertrek. 
Bijzonder leuk dat deze keer ook mijn neefje Jordy en zijn vrouw Anoeska met ons mee gingen nadat 
zij in 2014 bij onze duikclub Karcharias hun duikbrevet hadden gehaald. 
Na wat wikken en wegen was de keuze op Bali gevallen en hadden we de reis dan ook direct geboekt. 

Maandagmiddag was het dan zover. Het huurbusje werd opgehaald waarmee onze vaste chauffeur 
Frans ons naar het A4 hotel, inmiddels ons vast vertrekpunt van onze duikvakanties, bracht. 
Inchecken en direct ook maar een tafel gereserveerd en om 18:30 uur lekker een hapje gaan eten 
met zijn allen. 
Aansluitend  nog een drankje in de bar en daarna naar bed zodat we een beetje uitgerust aan de reis 
konden beginnen. 

 

Dinsdag 27 september 

Het klokje laat om 08:00 uur horen dat het tijd is om op te staan. 
Om 09:00 uur checken we uit en stipt om 09:20 uur stappen we in de shuttlebus van het hotel die 
ons naar Schiphol brengt.  
Deze keer helaas niet via Singapore met onze hofleverancier Singapore Airlines omdat de betaalbare 
stoelen niet meer beschikbaar waren toen we gingen boeken. Cathay Pacific is zo vriendelijk geweest 
om ons op de passagierslijst te plaatsen voor een vlucht naar Denpassar via Hong Kong. 
Met de nieuwe app van Cathay Pacific natuurlijk ook al de instapkaarten digitaal beschikbaar op de 
telefoon togen we naar de incheckbalie van hen.  
O, jullie hebben de instapkaarten al digitaal? Ja hoor,  state of the art technology waar we mee 
werken. In dat geval mogen jullie ook zelf de bagage inchecken! 
Even wat onwennig in het begin maar in een mum van tijd waren we onze bagage kwijt en 
aansluitend werden de diverse beveiligingshordes genomen om uiteindelijk in de vertrekhal te 
komen. 
Zoals altijd ook nu weer daar een ontbijtje genomen en om12:15 uur richting gate. 
In afwachting van het boarden werden ineens onze namen omgeroepen met het verzoek zich te 
melden aan de balie!  
Wat zou er nu weer aan de hand zijn? Mogelijk een gratis upgrade naar Businessclass? 
Nee hoor, beetje chaotisch daar want met onze digitale app konden we niet boarden. Er bleek een 
foutje in de app te zitten en de vraag was of ik de tickets toch niet even kon uitprinten! 
Ja hoor, zal de volgende keer ook nog een printer mee op vakantie nemen, wellicht heb je die nog 
nodig om aan boord te kunnen komen! 
Nadat de dames zo vriendelijk waren om de tickets te printen konden we eindelijk aan boord van het 
verder goede en ruime vliegtuig. 
Even na 13:00 uur brulden de motoren van vlucht CX270 op en korte tijd later zagen we Schiphol 
steeds kleiner worden. De lange vlucht naar Hong Kong was begonnen. 
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Woensdag 28 september 

Het is 06:25 uur plaatselijke tijd als we Hong Kong kunnen afvinken van een van de plaatsen waar we 
zijn geweest. 

   
De architect heeft zijn best gedaan op het prachtige vliegveld welke ik tot dat moment alleen maar 
kon van de documentaires die getoond zijn bij de aanleg ervan. Het is gebouwd op een kunstmatig 
eiland wat speciaal hiervoor uit de grond is gestampt. 
Het is ff zoeken op het voor ons onbekende vliegveld maar uiteraard vinden we onze weg en checken 
in voor vlucht CX785 die ons om10:30 uur naar Denpassar moet brengen. 
Het interieur van ons vliegtuig blijkt behoorlijk gedateerd te zijn en de zittingen en veiligheidsgordels 
hebben hun beste tijd wel gehad. Daarnaast blijkt de gordel niet echt prettig te zitten door de 
vreemde bult die erop zit. Zouden we een eigen parachute hebben? 

 

Na enig zoekwerk blijken we in een vliegtuig te zitten met airbags in de gordel! Weet even niet wat 
we daar aan hebben mocht het ding eens ooit uit de lucht vallen maar aan een comfortabele reis 
doet het in ieder geval niet bijdragen. 
Het is dan ook afzien deze vlucht en we zijn blij als rond 15:00 uur de wielen van het toestel de grond 
van Bali aanraken. 
We handelen de gebruikelijke douane formaliteiten af, bewonderen het nieuwe en ruim opgezette 
vliegveld van Denpassar en buiten aangekomen mogen we tussen wel 100 met papiertjes zwaaiende 
chauffeurs onze namen gaan zoeken. 
Het kost ff moeite maar we weten onze mannen te vinden, die overigens beiden Kadek heten, en na 
de koffers te hebben ingeladen beginnen we om 16:15 uur aan een onvergetelijke rit. 
We komen in de avondspits van Denpassar  terecht en na 1,5 uur rijden over deels onverharde 
wegen zijn we Denpassar uit.  
Als we aansluitend de bergen in gaan wordt het al snel donker en worden we heen en weer geschud 
door het bochtige circuit waar Kadek bewonderenswaardig koel zijn weg weet te vinden. 
Als ik deze rit zelf had moeten maken waren we denk ik minimaal 2 dagen onderweg geweest. 
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Uiteindelijk komen we rond 21:30 uur aan in het Pondok Sari resort. 
We checken in en gaan naar het restaurant om een hapje te eten. 

 

Al snel geeft het lichaam aan dat we al 30 uur op pad zijn en dringend aan rust toe is! 
Om 10:30 vallen we dan ook op bed en genieten heerlijk van de diepe slaap waar we in belanden. 

 

Donderdag 29 september 

We slapen heerlijk uit en om 09:00 uur zitten we met zijn allen aan het ontbijt. 
Vandaag geen duiken maar lekker relaxen gepland en Jordy en Anoeska geven al aan dat ze daar erg 
gelukkig mee zijn. 
Na het ontbijt melden we ons bij de duikclub en nadat we ook hier alles afgehandeld hebben laten 
we ons in de pool vallen. 

   
Aansluitend weer een hapje eten en daarna snorkelen waar Anoeska al helemaal uit haar dak gaat als 
ze meerdere vissen ziet! 
Zal wat gaan worden als we gaan duiken! 
In de avond weer lekker een hapje eten en dan op tijd naar bed want morgen na het ontbijt gaan we 
onze checkduik doen! 
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Vrijdag 30 september 

We maken vandaag onze eerste duik op het huisrif van Pondok Sari. 
Ben benieuwd of ik zelf al voldoende geacclimatiseerd ben en ook hoe Jordy en Anoeska het er vanaf 
gaan brengen. 
We maken een leuke en rustige duik waarbij we grotendeels over de stellages komen die in het kader 
van een koraal herstelprogramma zijn gemaakt. 
Ze hebben mooie draadconstructies gemaakt die onder laagspanning staan zodat koralen beter 
groeien. Vooral de kleine anemoonvissen zijn echt prachtig gekleurd.  

 

Verder zien we nog naaktslakken, mesvissen, drakenkoppen en vleermuisvissen naast nog veel klein 
grut. 
Anoeska heeft moeite met uittrimmen maar ook zij duikt ruim een uur. 
We spreken af dat we morgen nog eens op het huisrif gaan duiken zodat zij meer kan oefenen op het 
uittrimmen. 
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Zaterdag 1 oktober 

Zoals afgesproken staan voor vandaag 2 duiken op het huisrif op ons programma waarbij we Anoeska 
wat meer willen laten oefenen op het uittrimmen. 
Uiteraard blijven we niet de hele duik hiermee bezig maar op gezette momenten mag ze even haar 
kunsten vertonen. 
Tijdens de duik kijken we naar de prachtige stellages die ze onderwater hebben gemaakt in het kader 
van het koraal herstelprogramma.  

 

Natuurlijk hebben we ook oog voor de prachtige vissen die we zien en zo af en toe een mooie 
naaktslak. 
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Zondag 2 oktober 

Een bijzondere dag want Martie maakt zijn 500e duik en als hij ergens tijdens de duik een opname 
van het andere drietal wil maken zie ik ineens dat Jordy een flesje Bintang uit het jacket haalt . Die 
gaan we dan vanavond maar eens meester maken lijkt me. 

 

In de namiddag trakteren we ons op een heerlijke Balinese massage. 
Martie en Jordy maken in de avonduren in de stromende regen terwijl we ver weg lichtflitsen van het 
onweer zien nog een nachtduik op het huisrif. Voor Jordy wordt het zijn eerste nachtduik ooit. 

 

Mooie rustige duik onder de leiding van een leuke duikgids en Jordy vond het geweldig. 
Hij heeft de smaak goed te pakken. 
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Maandag 3 oktober 

Vandaag varen we met de boot uit naar een van de lokale duikstekken met de naam Tempel wall. 
We krijgen vooraf de briefing aan boord waar we te horen krijgen dat we langs een touw afdalen 
(wel naar kijken maar niet vasthouden!) tot een diepte van 30 meter en dan langzaam aan naar 
boven komen tussen de diverse beelden door die daar zijn opgesteld. 
Jordy en Anoeska gaan voor de eerste keer met een achterwaartse rol te water en op het teken van 
de gide laten we ons zakken. 
Onder aangekomen zie ik Anoeska plat op de bodem liggen. Er komen op gezette momenten 
luchtbellen uit haar automaat en de duikgids helpt haar even met uit trimmen. 
De rest van de duik heeft ze het uitstekend op eigen kracht allemaal gedaan en ze mag zich ook die  
dag de duiker noemen die het diepst (30,2meter) is gegaan. 
Het is verder geen erg interessante duik maar Jordy en Anoeska zijn weer een ervaring rijker.

 

Voor de tweede duik van de dag brengt de boot ons naar de duikstek met de naam Napoleon. 
We zien in ieder geval beduidend meer onderwaterleven deze duik en ook een erg mooie drakenkop 
weet ik op de digitale plaat vast te leggen.

 
Jordy en Anoeska zijn als eerste door hun lucht heen en de duikgids geeft aan dat ze ondieper 
moeten gaan en zich moeten aansluiten bij een groepje wat opleiding krijgt op dit moment en ook 
aan de opstijging begint. Wij duiken nog ff door en zien ze dan later op de boot. 
De eerste beide bootduiken mogen ze ook al afvinken. 
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Dinsdag 4 oktober 

Het is onze laatste duikdag op Pondok Sari en omdat we ook graag in de middag nog van de zon en 
nogmaals van een Balinese massage willen genieten besluiten we onze duikvakantie hier af te ronden 
met duiken op het huisrif. 
Kunnen we zelf even de tijdstippen afspreken en hebben alles in eigen hand voor die  dag.  

Direct na het ontbijt gaan we met zijn vieren het water in voor onze voorlaatste duik op het huisrif 
van Pondok Sari. 
We maken er een leuke, rustige en ontspannen duik van en her en der maak ik nog wat opnames 
voor de film die er natuurlijk ook nu weer gemaakt gaat worden van deze vakantie. 
Als we na bijna 1 uur weer het strand op lopen geeft Anoeska aan dat ze last van haar oor heeft en 
dit voor haar de laatste duik hier was. 

We drinken tussendoor ff wat en na de oppervlaktepauze gaan we met zijn drieën weer te water en 
genieten van de veelvoud aan vissen die er hier te vinden zijn. 
Tevreden en voldaan komen we weer boven en we zijn het erover eens dat het een erg leuke laatste 
duikdag is geweest. 

Nadat we eerst weer een hapje en een drankje tot ons hebben genomen gaan we afrekenen in de 
duikshop waar we zeggen en schrijven beiden €10,00 voor de flesvullingen moeten betalen. 
Niets moeilijk doen over het gebruik van een lamp tijdens de nachtduik of het feit dat een gids nog is 
mee geweest hierbij. 
Prachtig dat dit nog kan! In de namiddag nog een heerlijke massage….genieten geblazen! 

 

Gedurende de avond genieten we nog een laatste keer van de heerlijke gerechten die de keuken ons 
weet voor te schotelen.  
Anoeska heeft nog steeds last van haar oor en we gaan op tijd naar bed omdat we morgen de 
transfer naar Tauch Terminal Tulamben op hebben staan. 
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Woensdag 5 oktober 

De koffers zijn inmiddels weer gepakt en na het ontbijt gaan we naar de receptie voor onze rekening. 
We moeten zeggen en schrijven 8.500.000 Indonesische Roepia (€583,00) moeten betalen voor 6 
dagen eten en drinken gedurende de middag en de avond voor 4 personen! 
En uiteraard hebben we ons ook de Balinese massages niet laten ontgaan en de €82,00 die we voor  
6 uur massage moesten betalen hadden we er graag voor over. 
Dit zijn bedragen die zie je graag op je rekening staan aan het einde van je vakantie. 

Wat kunnen we vertellen over Pondok Sari en het hieraan gekoppelde Werner Lau duikcentrum. 
Op het eten en het personeel valt absoluut geen slecht woord over te vertellen. Wij probeerden ze 
hier en daar met wat Indonesische woorden te benaderen en ze vonden het maar wat prachtig dat 
toeristen dat probeerden.  
We hadden dan ook snel een goed contact met hen en werden al snel ook via de Indonesische taal 
door hen begroet. 
De huisjes zijn hier en daar aan renovatie toe want tijdens een regenbui lekte het in het huisje van 
Anoeska en Jordy. De dag erop kregen ze te horen dat het hotel nog 10 andere klachten hierover had 
ontvangen maar dat ze hier, in afwachting van de geplande renovatie in maart 2017, nu niets mee 
deden! 
Tja, qua klantvriendelijkheid scoor je hier natuurlijk laag mee maar qua eerlijkheid hoog. 
Dus wie overweegt om het Pondok Sari Resort te bezoeken nog even uitstellen tot na de renovatie 
zou ik zeggen. 
Verder zou ik erop toezien dat je dieper in het resort gelegen een huisje krijgt. Wij hadden nummer 
24 en dat is het allereerste huisje na de receptie en ligt hierdoor dicht aan de weg met het 
lawaaierige verkeer. Verder kraaien de hanen te pas en te onpas, hoor je de stem van de Iman op 
gezette tijden en hebben ook honden zich wel vaker luid blaffend in de haren. 
Een vaste slaap of goede oordoppen zijn dan ook zeker aan te bevelen. 

Op het duikcentrum is verder niets op aan te merken. 
Wij hebben veelal op het huisrif gedoken en ook 2 lokale bootsduiken gemaakt. Het gaat er soepel en 
professioneel aan toe en als je een gids mee wilt hebben hoef je het maar even aan te geven en het 
wordt voor je geregeld. 
Nitrox for free voor de Nitrox gecertificeerde duiker onder ons is ook een prettige bijkomstigheid.  

Tijdens ons verblijf was het overgrote deel van de gasten Duits op de voet gevolgd door Zwitsers. Dit 
wetende is het in Duitsland welbekende “Liegen reservieren” ook op Pondok Sari tot een nationale 
sport verheven. 
Het is lachwekkend om te zien hoe volwassen mensen vroeg in de ochtend handdoeken draperen 
over ligstoelen om hier dan vervolgens uren later pas gebruik van te gaan maken. 
Wij lagen liever aan de (overigens heerlijke) pool en namen het ochtendamusement er graag bij. 

Zouden we nog eens teruggaan naar Pondok Sari? 
We zouden zeker nog wel eens terug gaan maar dan denken we zeker niet aan een periode binnen 
de komende 5 jaar. 

 

De chauffeurs zijn inmiddels ook aanwezig en na het inladen van de bagage in 1 auto klimmen wij 
met zijn allen in de andere. 
Anoeska wilde graag apen zien en na amper een rit van 2 kilometer kan ze dit al van haar Todo list 
schrappen. 
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Vervolgens bezoeken we nog de kleine Borobudur tempel die op Bali ligt (de grote ligt op Java) om 
aansluitend onze weg te vervolgen naar Tulamben. 

 
Na een rit van ruim 3,5 uur draaien we de weg op naar Tauch Terminal Tulamben, onze volgende 
halte op deze reis. 
We bedanken onze chauffeurs voor de goede rit en nemen, na het geven van een goede fooi, 
afscheid van hen. 
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Na de gebruikelijke administratieve handelingen te hebben verricht gaan we direct door naar de 
duikshop om onze uitrusting te brengen en ook hier de administratieve zaken af te handelen. 
We schrijven ons direct in voor de duik van morgenochtend om 08:00 uur op het Liberty wrak. 

 
Aansluitend lopen we even het resort uit om de omgeving te verkennen en zien op enig moment het 
bij de ingang naar de parkeerplaats voor het Liberty wrak het proper uitziende Dive Versions 
restaurant liggen en we besluiten spontaan om daar vanavond eens te gaan eten. 
Naast Indonesische gerechten maken ze ook zelf pizza’s en wraps en dat zal Anoeska, die het niet zo 
op heeft met de rijst, als muziek in de oren klinken. 
Omstreeks 19:00 uur schuiven we aan tafel en genieten van een heerlijke maaltijd. Unanieme 
mening van eenieder is dat we hier de rest van de week ook gewoon gaan eten. 
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Donderdag 6 oktober 

Even voor de klok van 07:00 uur geeft de wekker aan dat het tijd is om op te staan. We gaan vandaag 
duiken op het Liberty wrak en die staat al sinds tijden hoog op mijn lijstje van een van de meest 
favoriete duikstekken. 
We zijn op een resort waar 90% van Duitse komaf is en vroeg in de ochtend ligt Anoeska, die 
vanwege haar oorontsteking niet kan duiken, al aan de pool en hebben we de ligbedden voor de rest 
van de dag al “gereserveerd”. Tja, sommige zaken leren we erg snel. 

Om 07:30 uur gaan we naar de duikschool en controleren ons Nitrox mengsel alvorens langzaam aan 
onze spullen aan te doen. 

 
Na enige tijd komt de gids zich melden en er duiken nog 2 Duitse (hoe kan het anders!) dames met 
ons mee. 
Even na de klok van 08:00 uur gaan we het gevecht met de glibberige keien aan en na ff worstelen 
dalen we eindelijk af naar het Liberty wrak. 
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Al snel nadat het wrak in zicht komt zie ik ook al 2 prachtige grote keizersvissen die ik tot een van 
mijn lievelingsobjecten mag rekenen. Tijdens de rest van de duik zien we nog een aantal prachtige 
exemplaren naast een pygmeezeepaardje, schommelvissen, buffelkoppapegaaivissen en heel veel 
mooi koraal die het wrak overwoekeren. 
Een van de mooiste duiken die we in de loop der jaren op het wrak gemaakt hebben. 

Na het duiken is het lekker chillen geblazen op onze ligbedden aan de pool. 

 
Tot onze grote spijt blijken we niet mee te kunnen op een tocht naar Manta Point omdat die al vol is. 
De volgende tocht kunnen we helaas ook niet meer mee omdat deze de dag voor ons vertrek gaat 
plaatsvinden en we dan immers niet kunnen duiken. We zullen morgen ff kijken welke andere 
alternatieve locaties we eventueel nog kunnen bezoeken.  
Om 16:00 uur gaat het weer naar de duikschool voor onze 2e duik van vandaag. 
We hebben voor coral garden gekozen die direct voor de deur van het resort ligt. We maken ook nu 
een relaxte duik waarbij we weer veel vis zien. De naam coral garden ontgaat me enigszins want van 
een explosie van koraal is echter geen sprake.

 
Ook nu weer heerlijk gedoken en al met al een prachtige eerste duikdag op Tulamben.  
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Vrijdag 7 oktober 

De eerste duik van vandaag brengt ons uiteraard weer naar het Liberty wrak waar we een prachtige 
duik maken en ik ook een hele mooie opname weet te maken van een van de keizervis soorten.  

 

Ik blijf me verbazen hoe mooi de onderwaterwereld kan zijn. 
Verder ook nog verschillende kleuren schommelvissen gezien en ook nu weer mogen we concluderen 
dat het een prachtige duik op het wrak was. 

Voor de 2e duik van vandaag worden we achterop de laadruimte van een auto naar de duikplek Drop 
Off gebracht. Ook hier weer natuurlijk met gevaar voor eigen leven over de gladde keien in het water 
komen waarna we een rustige duik hebben gemaakt waarbij als bijzonderheid eigenlijk alleen de 
mooie keizersvis het vermelden waard is. 
Ik ga vandaag met Jordy een 3e duik maken en uiteraard wordt dat een nachtduik op het wrak. Het 
begint relatief rustig met schommelvissen maar al snel weet Jordy niet meer waar hij moet kijken 
zoveel reuzenbaarzen ziet hij in het duister opdoemen. 
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Nadat ook nog een reuzenmurene en een buffelkoppapegaaivis de buit vervolmaken kan hij aan het 
einde van de duik eenmaal boven water amper bevatten wat hij zojuist allemaal heeft meegemaakt. 

 

 

 
Erg mooie en indrukwekkende nachtduik. 
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Zaterdag 8 oktober 

We lopen rond 07:30 naar de duikschool als opeens een van de medewerkers met de vraag komt of 
we interesse hebben om deel te nemen aan een dagtocht naar Manta Point. 
Vanwege oorproblemen zijn er 2 plaatsen vrijgekomen maar we moeten dan wel direct beslissen en 
binnen 10 minuten vertrekken. 
De keuze is snel gemaakt en Jordy en ondergetekende pakken direct de noodzakelijke spullen bij 
elkaar, controleren onze box en 10 minuten later zitten we in de auto naar Padangbay bij de kust 
waar vandaan we met de speedboot vertrekken naar Manta Point.  
Her en der pikken we nog andere duikers op en uiteindelijk komen we 3 uur later met 7 duikers aan 
in Padangbay. 
Tijdens de briefing in een restaurant doet de bemanning onze duikspullen aan boord brengen en een 
kwartier later kiezen we het ruime sop. 
Zelf heb ik de tocht in 2012 al eens gemaakt maar voor Jordy is het een hele ervaring. Als we de 
haven uit zijn geeft de boot gas en de drie zware motoren zorgen ervoor dat we met harde klappen 
de waterweg richting Manta Point doorklieven. 
Daar aangekomen blijken we niet de eerste te zijn en nadat we ons hebben klaargemaakt gaan we in 
2 groepen van boord op zoek naar de manta’s. 
Na ruim 1 uur zoeken en ploeteren in de deining moeten we helaas constateren dat beide groepen 
geen Manta gezien hebben. 

 
Er wordt besloten dat we voor de 2e duik van de dag naar een andere locatie met de naam Manta 
Bay gaan. Normaal gesproken komen hier minder Manta’s voor maar we hebben in ieder geval een 
kans erop.  
Aangekomen op Manta Bay zien we een groep dolfijnen zwemmen die uiteraard verdwenen zijn als 
wij te water gaan. 
Ook hier weer zoeken en ploeteren in de deining en als ik opeens iemand driftig op zijn fles hoor 
tikken denk ik, we hebben ze gevonden! 
Het blijkt echter geen Manta te zijn maar een aantal duikers hebben de voor hier zeldzame zebrahaai  
gezien die ik natuurlijk gemist heb omdat ik het verst ervan vandaan was. 
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Als we terug op de boot zijn hoor ik dat de andere  groep heel even kort een manta heeft gezien. 
Tja, dat is de natuur.  
De speedboot brengt ons in 3 kwartier weer terug naar de haven en kort daarna zitten we weer in de 
auto die ons terug naar het resort brengt. 
Op het resort aangekomen horen we de branding woest tekeer gaan. 
Morgen ff kijken hoe het eruit ziet dan want we willen uiteraard wel graag gaan duiken als dat 
verantwoord is. 
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Zondag 9 oktober 

Gedurende de nacht breekt er een heftig onweer los en de hemelpoorten gaan helemaal open. 
Ook in de ochtend is er nog steeds sprake van een behoorlijke branding. Tiny besluit niet mee te gaan 
maar de mannen nemen, na overleg met de duikgids, het besluit om gewoon zoals gepland op het 
Liberty wrak te gaan duiken. 
Het kost even wat moeite om door de branding te komen en je spullen allemaal aan te hebben maar 
uiteindelijk komen we bij het doorgaans druk bezochte wrak aan en zijn helemaal alleen! 
We maken een leuke duik waarbij ook een reuzebaars nog even laat zien dat hij ook nog altijd 
aanwezig is.

 

 
Aan het einde van de duik is het weer even opletten geblazen dat je door de branding niet het 
keienstrand op wordt geworpen. Ook nu kost het enige moeite maar uiteindelijk  bereiken we allen 
gezond en wel de kant. 
Bij Jordy heeft inmiddels de zool van een van zijn schoenen losgelaten dus dat wordt een rondje 
garantie leverancier want dat mag natuurlijk niet kunnen na amper 20 duiken. 
Op de duikschool gooien ze er een portie lijm tussen en nu maar hopen dat hij het de komende 2 
dagen nog gaat houden. 
De rest van de dag is het chillen geblazen aan het zwembad en tussendoor hebben we hier ook 
inmiddels de locatie gevonden waar ze de Balinese massages geven waar we heerlijk van genieten. 
De branding blijft de hele dag heftig en neemt tegen de avond weer in hevigheid toe. 
Morgen willen we eigenlijk 3 duiken maken maar we zullen morgenvroeg maar weer even bekijken 
hoe de vlag erbij hangt en dan knopen doorhakken.  
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Maandag 10 oktober 

Ook deze nacht weer een hevig onweer met fikse regen. Heb toch echt wel het gevoel dat de natte 
tijd langzaam aan is begonnen. De volgende keer toch maar weer een paar weken vroeger richting 
Azië vertrekken lijkt me. 
In de ochtend hoor ik de branding nog steeds maar naar mijn mening toch wel minder heftig. Ook 
Tiny besluit nog eens mee te gaan en samen met de gids maken we een relaxte duik op het prachtige 
wrak. Tiny heeft last van een plakkende hoofdautomaat en een permanent luchtgevende octopus. 
Rondje duikwinkel in Nederland lijkt me.

 
Uit het water komen is natuurlijk weer een hele opgave en Tiny besluit om dan maar alvast de 
spullen te drogen en deze duikvakantie met deze duik op het wrak af te ronden. 
De mannen geven aan dat ze graag nog een nachtduik willen maken op het wrak en met de gidsen is 
afgesproken dat we vanavond zullen kijken of de branding een nachtduik weer toelaat. 
We doden onze tijd wat aan de pool en tegen 17:30 uur is duidelijk dat de nachtduik doorgaat. 
Spullen klaarmaken en op naar de duikstek waar al snel blijkt dat het zich heeft rondgesproken dat 
nachtduiken weer mogelijk is. We zijn beslist niet alleen op het wrak en ook ik heb last van een 
plakkende en permanent luchtgevende automaat. 
We maken een prachtige duik waarbij we verschillende grote baarzen en een buffelkoppapegaaivis 
zien en met wat moeite bereiken we ongeschonden de wal. 
Nu ff een lekker hapje eten en morgenvroeg doe ik met Jordy onze laatste duik tijdens deze vakantie 
en die is uiteraard dan weer op het Liberty wrak. 
 

Dinsdag 11 oktober 

Vroeg in de ochtend weer onweer met fikse regen en ik ben een beetje verbaasd als ik Jordy rond 
07:00 uur komt aanlopen. Hij heeft een probleem met een oor waar hij gisteren al moeite met klaren 
mee had en kan vandaag niet duiken. 
Ik geef aan dat we dan gisteren onze laatste duik hebben gemaakt en we geven bij de duikschool aan 
dat we ermee moeten stoppen. We halen onze spullen op en beginnen die alvast te drogen. Met wat 
geluk gaan we de eerste keer tijdens onze duikvakanties eens met  echt droge kleren op huis aan.  
De rest van de dag chillen aan de pool en in de avond weer even heerlijk eten in Divers Versions. 
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Woensdag 12 oktober 

Anoeska en Jordy hebben vandaag een uitstapje opstaan naar een olifanten opvangpark.  

 

Zijn toch op en neer 5 uur reizen en wij verkiezen toch liever een dag chillen voordat de lange reis 
naar Nederland weer voor de deur staat. 
De laatste spullen worden ingepakt en tussendoor trakteren we ons zelf nog een laatste keer op een 
heerlijke Balinese massage. 
Voor een laatste keer schuiven we aan bij Dive Versions Tulamben en laten ons de gerechten heerlijk 
smaken en ronden het allemaal af met een lekker dessert. 

 
Nadat we de rekening betaald hebben geven we elke medewerker nog een extra fooi van 100.000 
Rupiah en even heb ik het idee dat ze ter plekke een standbeeld voor ons willen oprichten. Nadat ze 
van de schrik bekomen zijn en de verbazing uit hun gezichten verdwenen is weten ze niet hoe ze ons 
hiervoor moeten bedanken. We hebben overheerlijk gegeten de hele week en de fooi voor de 
hardwerkende en uiterst vriendelijke medewerkers is meer dan verdiend. We nemen afscheid en 
zullen het heerlijk eten gaan missen! 

 

Donderdag 13 oktober 

Na het ontbijt op ons gemak alles klaarzetten voor vertrek en om 10:00 uur vertrekken we met een 
busje richting vliegveld van Denpassar. Inchecken en om 16:10 uur gaat het met de airbag Cathay 



Duikvakantie Bali 2016 

Pacific weer richting Hongkong. 
Daar aangekomen natuurlijk eerst weer naar de Burger King voor de traditionele Double Whopper. 
Even voor middernacht gaan we aan boord van het toestel wat ons terug naar Amsterdam moet 
brengen. 

 

Vrijdag 14 oktober 

De vrijdag is een kwartier oud als we vertrekken voor de lange vlucht naar Amsterdam waar we stipt 
op tijd weer landen. 
Als vanouds valt de temperatuur weer vies tegen en denk ik weer even terug aan het prachtige 
Indonesië waar het weer goed vertoeven was. 
Volgend jaar weer terug naar Indonesië wat ons betreft waar ik me alweer verheug op de prachtige 
mensen, het heerlijke eten, de geweldige duiken en weer kan genieten van het prachtige weer. 

 

 


