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Maandag 14 augustus 

We gaan weer op duikvakantie! 

De weken ervoor waren door allerhande omstandigheden erg hectisch en druk en onze laatste 

ochtend thuis vormt helaas geen uitzondering hierop. Eerst nog naar het werk voor de overdracht 

van zaken aan collega Frank en van daaruit direct door naar het verzorgingstehuis waar pa in de 

ochtend opgenomen gaat worden. 

Helaas is hij enige weken geleden gevallen en heeft zijn heup gebroken. Tijdens een noodoperatie is 

deze vervangen maar uit de aansluitende revalidatie is gebleken dat pa helaas nier meer naar huis 

gaat komen en in een verzorgingstehuis opgenomen dient te worden. 

Er zijn redelijk lange wachttijden maar laat nu net enkele dagen voor ons vertrek naar Amsterdam 

een tijdelijke plek voor hem gevonden zijn met als opnamedatum deze maandag!  

We gaan met pa en ma samen naar het verzorgingstehuis en na wat administratief werk nemen we 

afscheid van een erg geëmotioneerde pa en ma. 

Had het zelf ook liever anders gewild maar helaas zijn niet alle zaken vooraf te plannen. 

Maandagmiddag was het dan zover. Onze vaste chauffeur Frans brengt ons weer naar het A4 hotel, 

inmiddels ons vast vertrekpunt van onze duikvakanties. 

We checken in en hebben ook al een tafel gereserveerd. Om 19:00 uur vergezellen ons Adri en 

George, die we later tijdens deze vakantie nog gaan ontmoeten, en samen eten we lekker een hapje 

met zijn allen. 

Aansluitend  nog een drankje in de bar en daarna naar bed zodat we een beetje uitgerust aan de reis 

kunnen beginnen. 

 

Dinsdag 15 augustus 

We hebben deze keer geen klokje nodig maar om 06:00 uur gaan de oogjes vanzelf open en we 

besluiten om maar op te staan. 

Om 06:30 uur checken we uit en kunnen nog net de shuttle van 06:40 uur pakken die ons naar 

Schiphol brengt.  

Na de iets mindere ervaringen met Cathay Pacific gelukkig deze keer weer op tijd erbij om de 

vluchten te kunnen boeken bij onze huisleverancier Singapore Airlines. Omdat het toch een lange zit 

weer is naar Manado hebben we, tegen bijbetaling, voorkeursstoelen geboekt bij de nooduitgangen 

waardoor we de benen gewoon heerlijk kunnen strekken tijdens de vlucht. 

Al enige tijd staat ook een vlucht met het grootste passagiersvliegtuig de A380 op ons verlanglijstje 

die helaas niet vanaf Amsterdam vertrekt. 

 
We hebben nu dus eerst een korte vlucht van Amsterdam naar Frankfurt en stappen daar dan over in 

de A380.  De instapkaarten zijn digitaal beschikbaar op de telefoon dus wat kan ons nog gebeuren! 

De eerste korte vlucht is met Lufthansa en we mogen onze bagage gaan afleveren in de nieuwe A1 

hal. 

Waarschijnlijk hebben ze voor de nieuwe hal ook nieuwe medewerkers voor de balie aangetrokken 

want de jonge dame weet, zonder een spier te vertrekken, te melden dat we 1 koffer van 20 kilo 

extra moeten betalen! 



Duikvakantie Sulawesi 2017 

Hoezo extra betalen? Onze 3 koffers wegen samen 57 kilo en we mogen elk 30 kilo aan bagage 

meenemen. Zo moeilijk tellen lijkt me dat toch niet! 

Wij attenderen de jonge dame erop dat wij al 11 jaar richting Azië vliegen maar dit nog nooit 

gehoord hebben.  Wellicht kan ze zo vriendelijk zijn om aan te geven waar op het ticket staat dat 

deze 30 kilo in 1 koffer/tas moet zitten. Dat staat er dus niet op en lijkt me ook niet wenselijk voor 

diegenen die de koffers in de vliegtuigen moeten laden. Dus gewoon inchecken die bagage en verder 

niet zeuren! Het zal Lufthansa weer eens niet zijn. 

We boarden op tijd voor de korte vlucht en om 10:20 uur brullen de motoren en kort daarna zien we 

Schiphol uit zicht verdwijnen. 

Iets meer dan een uur later landen we in Frankfurt waar om 12:25 uur onze vlucht met de A380 

richting Singapore vertrekt. We lopen net het vliegtuig uit als we door de intercom horen schallen 

dat het boarden voor de vlucht naar Singapore over enkele minuten gaat starten. 

Even kijken bij welke gate we zijn aangekomen en waar we naartoe moeten. Ja hoor, de eeuwige 

bouwplaats vliegveld Frankfurt heeft het weer voor elkaar gekregen om ons zo ver mogelijk van onze 

vertrekhal te droppen. 

We rennen wat door hallen, gaan met de trap 4 verdiepingen omlaag om door een lange tunnel te 

rennen, vervolgens natuurlijk weer met de trap 4 verdiepingen omhoog waar we dan uiteindelijk in 

die hal de vrijwel laatste gate moeten hebben. 

We kunnen direct boarden en laten ons enigszins uitgeput op onze gereserveerde plek vallen.  

Je moet er wat voor overhebben om met de A380 te kunnen reizen. 

Aan plaatsruimte is in ieder geval geen gebrek bij onze voorkeursstoelen, dat neemt ons niemand af. 

 

Mooi op tijd vertrek het reuzenvliegtuig die verder erg stil blijkt te zijn.  
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Woensdag 16 augustus 

Na een voorspoedige vlucht met een beetje turbulentie landen we omstreeks 06:30 uur in Singapore 

bij een temperatuur van 28 graden Celsius.

 
We strekken onze benen door naar de vertrekhal te lopen voor onze aansluitende vlucht met Silkair 

en daar aangekomen wachten we tot het boarden kan beginnen. 

Het boarden start mooi op tijd en nadat we met de bus naar het vliegtuig zijn gebracht installeren we 

ons ook hier in onze gereserveerde stoelen met voldoende beenruimte. 

Nadat we enkele uren onderweg zijn komt de piloot met de melding dat we nog niet kunnen landen 

in Manado vanwege de hevige regenval op dat moment. We draaien ongeveer 3 kwartier rondjes 

boven Manado als de piloot aangeeft dat hij toestemming heeft gekregen om te gaan landen. 

Knap hoe ze het doen maar ondanks de toch wel dichte wolken weet de piloot zonder problemen het 

toestel aan de grond te zetten. 

Na het afhandelen van de verplichte douane formaliteiten pikken we onze bagage op en buiten zien 

we al direct Munir, de chauffeur van de Blue Bay Divers staan. 

Koffers inladen en na anderhalf uur  door allerhande binnenwegen te zijn gehobbeld en in de 

tussentijd ma geïnformeerd te hebben over onze veilige aankomst stappen we over op de boot die 

ons naar ons bounty eiland Sahaung gaat brengen waar we om 16:00 uur aankomen. 

 
Inmiddels zijn we 28 uur onderweg en blij dat we onze eindbestemming hebben bereikt. 

In de avond weer heerlijk Indonesisch  eten en aansluitend nog ff bijkletsen als om 21:00 uur de 

oogleden het opgeven. 

Na 33 uur zijn we toe aan rust en we vallen in een diepe slaap. 
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Donderdag 17 augustus 

Vandaag gewoon een lekkere lui dag waarbij we onze duikspullen uitpakken en wat rondhangen. 

 

Vrijdag 18 augustus 

Vandaag om 08:00 uur met Anke, de baas van het resort, een checkduik om te controleren of de 

uitrusting zonder problemen de reis heeft overstaan. 

Daarnaast is het ook niet onbelangrijk om te kijken of ik zelf voldoende geacclimatiseerd ben en alle 

stress  van de afgelopen weken achter me heb kunnen laten. 

In het verleden is gebleken dat ik enkele dagen hiervoor nodig heb. 

We duiken rustig op het huisrif waar we maximaal 21 meter diep gaan en na 70 minuten steken we, 

na veel leuke dingen te hebben gezien, onze hoofden weer boven water met blik op het resort. 

Tegen alle verwachting in goed gegaan en we besluiten om vandaag om 11 uur nog een tweede duik 

te maken. 

Voor de 2e duik van vandaag gaan we naar Tanjung Husi 3 die ook op zicht van het resort ligt. 

 

We gaan deze keer 15,9 meter diep en zien ook nu leuke zaken zoals een langoest, octopus, 

garnalen, naaktslakken, en een erg dikke zeekomkommer en natuurlijk veel vissoorten als ik na 35 

minuten last krijg van hoofdpijn en een erg droge mond. 

Tja, die symptomen ken van eerdere jaren dus toch te vroeg gejuicht en te hard van stapel gelopen. 

Ik geef Anke aan dat ik rustig onze duik wil beëindigen en na 51 minuten duiken worden we door de 

boot weer opgepikt. 

De rest van de dag neemt de hoofdpijn langzaam af en ik besluit om morgen maar 1 duik te maken 

en te kijken hoe die verloopt. 

 

Zaterdag 19 augustus 

Vandaag zoals afgesproken maar 1 duik voor me die ons nu naar Areng Kambin brengt. 

Een op het eerste oog troosteloze zandvlakte blijkt veel geheimen te herbergen die onze gidsen op 

wonderbaarlijke wijze weten te vinden. 

Ik begrijp na al die jaren nog steeds niet hoe ze zo minuscuul kleine zaken op zo een grote 

oppervlakte weten te vinden. Een prachtige naaktslak en een harige garnaal weten ze te vinden die 

wij in al die jaren nog nooit hebben gezien. 

Daarnaast weet ik een mooie opname te maken van een flamboyante sepia die een prooi vangt met 

zijn schier oneindig lange tong. 
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Na 81 minuten komt aan deze geweldige duik een einde waarbij ik op 24,6 meter diepte ben 

geweest. 

Ook tijdens deze duik bleef ik last houden van wat hoofdpijn en een droge mond dus morgen 

gewoon weer 1 duik voor me. 

De hectische afgelopen weken laten hun sporen nu na en het lichaam geeft wel aan wanneer ik voor 

een volgende duik klaar ben. Niets overhaasten blijft het devies. 

 

Zondag 20 augustus 

Vandaag dus gewoon 1 duik die me op een diepte brengt van 16,8 meter. Ik heb alleen in het begin 

een beetje hoofdpijn.  

We komen onder andere een sepia tegen die me, na al die jaren, nog steeds fascineren. Het blijft 

verbazingwekkend om te zien welke vormen en kleuren ze in korte tijd weten aan te nemen.  

 

Rest van de duik verloopt goed maar als we na 73 minuten opduiken blijk ik een lichte bloedneus te 

hebben. 

Ik voel me verder goed en besluit om morgen dan gewoon ook 2 duiken te gaan maken waarbij de 2e 

duik in de baai van het resort gaat plaatsvinden. Mocht ik me alsnog niet goed voelen dan afbreken 

en zijn we gelijk weer aan de kant. 
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Maandag 21 augustus 

De eerste duik van vandaag brengt ons naar Lihunu Rocks waarbij ik 21,9 meter diep ga.  

Mooie naaktslakken en prachtige koralen trekken aan me voorbij. 

 
Als ik na 62 minuten mijn hoofd boven water steek moet ik even een propje bloederige snot 

wegblazen. 

De 2e duik van vandaag brengt ons naar Blue Bay 3 en er gaan 2 nieuwe gasten mee.  

Moeder en zoon die onder water echt alles wat er te zien valt in hun handen moeten nemen! Erg 

irritant en ik geef na de duik van 81 minuten waarbij we op 20 meter zijn geweest de duikschool aan 

dat wij in ieder geval niet meer met hen willen duiken. 

 
Voel me uitstekend en ik geef op de basis aan dat we gewoon het dagelijkse programma van 2 

geplande duiken gaan volgen. 

 

Dinsdag 22 augustus 

De eerste duik van vandaag brengt ons nogmaals naar Areng Kambing waar we weer op onze 

wenken bedient worden.  

We gaan 19,3 meter diep en als we na 78 minuten opduiken kunnen we naast naaktslakken ook weer 

een flamboyante sepia, een gewone sepia, clown hengelaarsvissen, zeenaalden en de Ambon 

skorpion vis afvinken. Prachtige duikstek. 
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Voor de 2e duik gaan we naar Lihunu Garden waarbij helaas de achterwand van de camera het laat 

afweten. Die geven we weer af op de boot en duiken dan maar zonder camera. Gaat in ieder geval 

schelen bij het luchtverbruik. 

Leuke duik geworden waarbij  Tiny een mooie kleine dragonet wist te vinden. 

Na 71 minuten komen we weer boven water en we zijn 19,8 meter diep geweest. 

Terug op de basis geven we aan dat we graag nog eens terug willen naar de tweede duikstek. 

 

Woensdag 23 augustus 

Voor de eerste duik van vandaag varen we uit naar de duikstek Batu Belah waar we maximaal 24,4 

meter diep gaan. 

Tijdens deze prachtige duik zien we naast spookfluitvissen, een pygmeezeepaardje, een mooie blauw 

gestippelde rog onder andere ook de prachtige Coleman garnaal. 

 

Na 72 minuten komt helaas een einde aan deze prachtige duik. 

Voor de 2e duik gaan we nog eens terug naar Lihunu Garden. 

Ondanks inspanningen van Tiny weet ze de kleine dragonet niet meer te vinden. Gelukkig hebben we 

nog onze duikgids Irland die andere leuke zaken weet te vinden zoals spookfluitvissen, jonge clown 

hengelaarsvissen, dwergvleugelpaardvissen, naaktslakken en sepia’s tijdens deze whitesand 

muckdive. 
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Het duiken gaat me weer goed af en ik besluit om in de schemer een duik te gaan doen bij de 

mandarijnvissen. Raoul en Silvia uit Barcelone geven aan dat ze dat ook graag zouden willen doen 

maar dan een roodfilter gebruiken.  

Geef aan dat ze maar moeten doen wat hun het beste uitkomt. Ik pas me wel aan en als het niets 

wordt ga ik nog wel eens terug. 

Ik heb de mandarijnvissen tijdens hun paring goed op de video staan maar helaas is alles rood door 

het door Raoul gebruikte filter. Dus morgen maar weer een nieuwe poging wagen. 

Op de weg terug zien we nog mooie zaken zoals een grote zeekomkommer, een sepia, grote 

steenvissen en weet ik onder andere een opname te maken van een kleine octopus die een visje 

weet te verschalken. 

 

We zijn tijdens de duik op 15,2 meter geweest en na 83 minuten komen we in de buurt van het 

restaurant uit het water. 

 

Donderdag 24 augustus 

Tiny is vannacht een aantal malen naar het toilet gemoeten en heeft last van diarree. Dus vandaag in 

ieder geval geen duiken voor haar en rustig aan doen. 

We gaan vandaag 2 duiken bij het vaste land van Sulawesi maken en de eerste plek die we aandoen 

is Batu Mandi.  

Ik ben al jarenlang pogingen aan het doen om een opname te maken van een grote hengelaarsvis die 

zijn mond openmaakt en eindelijk lukt het tijdens deze duik. 
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Mooie garnalen en naaktslakken maken deze prachtige duik na 66 minuten helemaal af. Ik ben op 

een diepte geweest van 23,0 meter. 

Voor duik 2 gaan we naar een van mijn favoriete duikstekken hier, Simone Point. Een prachtig 

begroeide wand waar je niet uitgekeken komt. 

Direct na de dropoff zien we op het witte zand al een koppeltje dwergvleugelpaardvissen, 

zeenaalden en mooie spookfluitvissen.  

Met een mooie partnergarnaal en prachtig gekleurde naaktslakken blijft het ook na deze duik een 

van mijn favoriete stekken. 

 
Ik ben op 20,1 meter diepte geweest maar na 77 minuten wordt het toch tijd om aan boord van de 

boot te gaan en maken we de overtocht naar Sahaung. 

In de schemer weer terug naar de mandarijnvissen waar ik ook redelijke opnames van weet te 

maken. 
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Na 76 minuten komen we ook nu weer voor het restaurant uit het water waarbij we deze keer op 

een diepte van 14,8 meter zijn geweest. 

 

Vrijdag 25 augustus 

Ik ben een beetje verkouden en besluit om vandaag niet te duiken. Tiny is nog herstellende van haar 

diarree en ik laat de kok Biron heet water met tijgerbalsem voor me maken en ga dus even met mijn 

hoofd in de sauna in Sulawesi. Het moet niet veel gekker gaan worden. 

Gedurende de dag ronden we alle zaken rondom vastleggen en afstempelen van onze duiken af en 

omdat we morgen naar Thalassa divers in Manado verkassen pakken we ook al de eerste zaken in. 

Zoals gebruikelijk trakteren we ook nu weer de Blue Bay band op een alcoholische versnapering en 

sluiten we ons duikhoofdstuk Sahaung 2017 gezellig af. 

 

We hebben weer erg genoten van de mensen en de prachtige duiken en gaan beslist weer 

terugkomen. 
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Zaterdag 26 augustus 

Na een licht ontbijt genomen te hebben pakken we de laatste zaken in en rond de klok van 10:00 uur 

nemen we afscheid van de medewerkers van ons bounty eiland Sahaung. 

Lena, de rechterhand van Anke die inmiddels 5 maanden op het eiland is, gaat ook mee naar het 

vliegveld en gaat voor 3 weken terug naar Duitsland om haar familie te bezoeken. 

Op het vliegveld aangekomen nemen we van haar afscheid en wordt van auto gewisseld die ons nu 

verder naar het Thalassa dive center van Simone Gerritsma gaat brengen. 

We komen rond 13:00 uur aan en na het afronden van de gebruikelijke administratieve formaliteiten 

nuttigen we onze lunch en laten ons ff in de pool vallen. 

Onze vrienden Adri en George zijn samen met de nietsvermoedende Yvonne en Leo op een dagtrip 

naar Lembeh en komen pas later op de dag weer aan op het resort. 

Yvonne en Leo weten niet dat wij vandaag ook zijn aangekomen dus we zijn benieuwd naar hun 

reactie! 

We lopen rond de klok van 19:30 uur naar onderen omdat vandaag barbecue avond is en zien dat de 

bus met de Lembeh gangers net is aangekomen. 

Nietsvermoedend lopen Yvonne en Leo uit het restaurant als ze ineens stil blijft staan en ons vol 

verbazing aankijkt. Ze snappen er helemaal niets van en zijn even de kluts kwijt als ze horen dat wij 

de komende 11 dagen ook op het resort zullen verblijven. 

 
Tijdens de barbecue later op de avond kletsen we gezellig bij en het blijkt dat het hele resort op dit 

moment bezet wordt door 9 Nederlanders. Dat gaat beslist een gezellige boel worden. 
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Zondag 27 augustus 

We maken vandaag de eerste 2 duiken rondom het eiland Bunaken. Tijdens de eerste duik bij Fukui 

moeten  we 30 minuten behoorlijk tegen de stroom in zwemmen om uiteindelijk met een rustige 

duik toch te kunnen afronden. We zagen tijdens het duiken rondom Banga geen enkele schildpad en 

nu wordt ook duidelijk waarom dat is. Die zitten namelijk allemaal bij Bunaken. Het is ongekend 

hoeveel je er hiervan tijdens 1 duik tegenkomt.  

 
We gaan maximaal 26,4 meter diep en na 66 minuten stoppen we met het tellen van de 

schildpadden en gaan we weer aan boord van de boot. 

 

De 2e duik van vandaag is bij duikstek Janson en blijkt een duik te zijn waarbij we heerlijk kunnen 

relaxen en laten we ons tijdens een driftduik rustig voorbij het rif voeren. 

Uiteraard laten zich ook nu weer schildpadden zien maar zien we ook naaktslakken die we nooit 

eerder zagen. 

Na 62 minuten komt aan deze relaxte duik, waarbij we 22,0 meter diep zijn geweest, een einde en 

gaan we met de boot weer terug naar het resort. 

 
In de avond zit het groepje van 9 gezellig bij elkaar en onder het genot van een Bintang kijken we 

naar een film die ik heb gemaakt tijdens onze duikvakantie 2014 op Sahaung. 

We gaan op  tijd naar bed want morgen om 08:00 uur staat de eerste duik weer op het programma. 
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Maandag 28 augustus 

Vandaag zijn Jan en Bianca allebei jarig. Voor Jan een speciale verjaardag want hij ziet Abraham nu in 

het verre Sulawesi. 

We kunnen ze tijdens de eerste duik om 08:00 uur nog niet feliciteren want samen met Leo hebben 

ze aangegeven vandaag voor de groep te gaan koken. Hierbij hoort dan ook om samen met de kok 

van het resort om 06:00 uur te vertrekken naar de lokale markt om  inkopen te gaan doen! 

Met een ietwat uitgedund groepje vertrekken we derhalve naar de duikstek Lekuan 3 waar we een 

rustige driftduik langs de prachtige wand maken. 

Ook hier natuurlijk weer schildpadden en daarnaast vallen ook het aantal mooie naaktslakken op. 

 
Aan het einde van de duik geeft de computer aan dat we 64 minuten onder water zijn geweest en 

het diepste punt van deze duik lag op 26,7 meter. 

We varen met de boot terug naar het resort om onder andere de jarigen op te halen. 

 

We feliciteren ze als ze om 10:00 uur aan boord stappen voor hun laatste duik tijdens deze vakantie 

en ze mogen daarom ook bestemmen waar we gaan duiken. 

Ze willen nog graag een schildpad zien dus moeten we richting Bunaken want daar wemelt het ervan. 

Het wordt uiteindelijk de duikplaats Timur waar de schildpadfans op hun wenken bedient worden. 

 
Na 60 minuten waarbij we op 21,1 meter zijn geweest komt ook voor hen een einde aan deze mooie 

duik. 
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In de avond genieten we onder het genot van een drankje van de gerechten die ze hebben gemaakt. 

 
Eerlijk is eerlijk, het was erg lekker! 

 

Dinsdag 29 augustus 

Vroeg in de ochtend  nemen we afscheid van Robert die vandaag weer terugvliegt naar Nederland. 

Zijn eerste bezoek aan Bunaken is hem goed bevallen en hij geeft ook aan dat het beslist niet de 

laatste keer is dat hij hier op vakantie gaat komen. 

Jan en Bianca vliegen morgen en gaan vandaag ook niet meer mee met de boot. Het resterende 

zestal vertrekt om 08:00 uur voor 3 whitesand muckdives voor de kust van Manado. 

De eerste duikstek heeft de naam Poopoh waar ik, naast 3 spookfluitvissen, een octopus en 

dansgarnalen ook weer eens een weliswaar kleine maar wel mooie mantis garnaal zie. 

 
Leuke duik waarbij we op 22,7 meter zijn geweest en die na 61 minuten ten einde is. 
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Duikplaats 2 heeft de naam Pante Panjang en is vergelijkbaar met de eerste. 

Tijdens deze duik komen we onder andere een zeepaardje tegen en ook nu weer een mooie 

spookfluitvis. 

 
De maximale diepte waarop we zijn geweest is 19,7 meter en na 62 minuten kan de ademautomaat 

weer uit de mond. 

Duikplaats 3 heeft de naam City Extra maar doet zijn naam beslist geen eer aan. 

Hoe er ook door iedereen gezocht wordt, iets extra’s heeft deze duik beslist niet te bieden. 

 
Na 50 minuten en op een diepte te zijn geweest van 18,0 meter geven we onze gids aan dat we weer 

aan boord kunnen gaan en terug naar het resort kunnen. 

In alle jaren met afstand de duik waarop het minste te zien was. 

 

Woensdag 30 augustus 

Vandaag gaan ook Jan en Bianca naar huis en in de ochtend ga ik nog snel naar de duikschool om te 

vragen of we een eigen boot kunnen krijgen. Als we 2 duiken van 45 minuten maken kunnen we dan 

aansluitend ook nog op tijd terug zijn om hen uit te zwaaien. 

Even ontstaat er lichte paniek bij de mannen van de duikschool want ze moeten nu 15 minuten voor 

vertrek ook nog een bootsman zien te vinden. 

Ze gaan hun best doen geven ze aan maar voor alle zekerheid nemen we toch maar alvast afscheid 

van Bianca en Jan. We zijn immers in Indonesië en je weet maar nooit hier. 

Bij de pier aangekomen zijn ze net onze spullen aan het overzetten naar een andere boot. Om geen 

extra tijd te verliezen maken we vandaag bij het vaste land 2 duiken. 



Duikvakantie Sulawesi 2017 

De eerste duik van vandaag brengt ons naar de duikstek Soleman waar we in de geweldige 

koraaltuinen naaktslakken, spookfluitvissen en prachtige mosselen te zien krijgen. 

 
Na 53 minuten zijn we weer aan boord van de boot en de computer laat weten dat ik op een diepte 

ben geweest van 23,9 meter. 

Voor duik 2 gaan we naar de locatie White Cross waar we vanavond ook een nachtduik zullen gaan 

maken. 

Ook hier zitten weer prachtige dingen zoals naaktslakken, krabbetjes, een behoorlijke 

doopvondschelp te wachten om door ons gevonden te worden. 

 
We zijn op 23,0 meter geweest als we na 45 minuten aan boord klimmen en komen net op tijd op het 

resort aan om het tweetal een goede reis naar huis toe te wensen. 

In de avond gaan we nog eens terug naar White Cross waar we zo een mooie nachtduik maken dat 

Yvonne na de duik aangeeft dat ze dit wel elke avond zou willen doen! 

Tja, dat zal zelfs Leo vooraf niet gedacht hebben dat Yvonne hier zo enthousiast zou worden. 

In de koraaltuinen die er in de avond met het licht erop prachtig uitzien zien we een prachtige grote 

krab met zijn met koraal bedekte harem, een mooie baars, heremietkreeft en natuurlijk 

naaktslakken. 
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Na 59 minuten komt een einde aan deze geweldig mooie nachtduik waarbij we op 16,8 meter zijn 

geweest. 

 

Donderdag 31 augustus 

Vandaag is ook de laatste duikdag aangebroken van Yvonne en Leo die zaterdag de vlucht naar 

Nederland hebben. 

We maken met hen nog een laatste maal een duik bij Soleman door de prachtige koraaltuinen bij het 

vaste land van Sulawesi. 

 
Als we na 59 minuten weer boven water komen geeft mijn computer aan dat ik maximaal op 30,3 

meter ben geweest. 

 

Aansluitend willen we nog een duik op het huisrif gaan maken waar Leo en Yvonne al zijn geweest. 

Op het huisrif wordt zonder gids gedoken maar omdat we 2 bekenden van het huisrif in de ploeg 

hebben zijn de duikleiders al direct voor iedereen duidelijk. 

Leo wil uitproberen of hij met lenzen aan kan duiken maar ogenschijnlijk heeft hij bij het plaatsen 

ervan iets niet goed gedaan want hij heeft pijn aan zijn oog geeft hij aan. 

We duiken onder maar al snel geeft hij aan dat zij de duik gaan afbreken omdat Leo vrijwel niets 

meer ziet.  

George neemt de rol van duikleider over (is voor mij een beetje lastig om ook nog het kompas in de 

gaten te houden met de camera van 8 kilo in de hand) en het andere viertal duikt verder. Het huisrif 
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heeft naast koraal weinig spectaculairs te bieden en naar onze mening hebben Leo en Yvonne niets 

gemist. 

 

Als we na 75 minuten en na op een diepte te zijn geweest van 9,9 meter boven water komen heeft 

het zonnetje inmiddels de aangename temperatuur van 38 graden bereikt. 

Heerlijk weer om ff aan de pool te chillen ☺. 

Met het oog van Leo gaat het niet zo goed maar onze welgemeende adviezen om naar een 

ziekenhuis te gaan slaat hij in de wind. Hij is al 2 keer in het ziekenhuis geweest voor andere zaken en 

is waarschijnlijk bang dat ze hem een Passe-partout gaan aanbieden.  

 

Vrijdag 1 september 

In de ochtend krijgen we eerst van Yvonne te horen dat het met het oog van Leo niet helemaal goed 

gaat. 

Hij heeft weliswaar redelijk geslapen maar heeft zoveel last van zijn oog op dit moment dat hij nu 

toch maar heeft besloten om onze raad op te volgen en naar het ziekenhuis te gaan. 

Zeker met het oog op de komende lange vlucht met een redelijk droge lucht met doorgaans veel 

bacteriën lijkt ons dit zeer zeker op zijn plaats. 

Ook wij hebben nog maar een paar dagen te duiken en dus vraag ik de gidsen of er een elektrische 

mossel te vinden is. Ze zijn redelijk zeldzaam maar o zo prachtig dat ik absoluut ernaar wil duiken als 

het kan. 

Er zit er een is me verzekerd en om deze te kunnen zien moeten we naar de duikplaats Alban bij het 

eiland Bunaken. 

Naast mooie naaktslakken en uiteraard ook weer schildpadden blijft de elektrische mossel voor mij 

toch het hoogtepunt van deze duik. 

Ik zou de hele duik hiernaar kunnen blijven kijken. 
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Na 63 minuten is deze prachtige duik met deze opmerkelijke creatie helaas ten einde. De 

duikcomputer laat me weten dat ik deze keer op 25,8 meter ben geweest. 

Zoals al bijna gewoonte is doen we onze tweede duik vandaag weer aan de vaste land kant. 

De duikgidsen hebben besloten dat we naar de duikplaats Bolung gaan wat, achteraf gezien, een 

goede keuze blijkt. 

We zien meerdere prachtige schommelvissen, naaktslakken, pygmee zeenaaldjes en een koppeltje 

pegasus vissen. 

 

 

Helaas moeten we na 67 minuten weer aan boord en geeft de computer aan dat ik maximaal op een 

diepte van 20,2 meter ben geweest. 
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Zaterdag 2 september 

Jammer genoeg moeten we vandaag afscheid nemen van Yvonne en Leo die vandaag hun vlucht naar 

huis hebben. We besluiten daarom om weer 2 kortere duiken te maken bij het vaste land zodat we 

weer op tijd terug zijn om hen uit te zwaaien. 

De eerste duik brengt ons naar Black Rock waar we direct bij de drop off al 2 zeenaalden zien. Verder 

komen we nog een school kleine meervallen tegen, mooie krabben en koraalduivels. 

Een lekkere relaxte duik die na 47 minuten ten einde is en waarbij we op 17,7 meter zijn geweest. 

 

Na de oppervlaktepauze gaan we naar de duikstek Yellow Sponge. 

Als we even onder water zijn wordt ook al snel duidelijk waar de naam van de duikstek vandaan 

komt. Prachtige velden met gele sponzen die ik eerder nog nooit gezien heb. Na de duik hoor ik dat 

er iets dieper nog veel grotere staan. 

Tijdens de duik zien we verder prachtige naaktslakken, een mantigarnaal in zijn holletje, en een 

zwarte spookmurene. 

 
Als we na 48 minuten weer boven water komen en de computer aangeeft dat we op 18,9 meter zijn 

geweest varen we terug naar het resort om Yvonne en Leo uit te zwaaien. 

Nog maar een paar dagen en dan zit het voor ons ook erop. 

In de avond openen zich de sluizen weer even en het giet er echt uit. 



Duikvakantie Sulawesi 2017 

 

 

 

Zondag 3 september 

Voor de eerste duik van vandaag gaan we weer naar het eiland Bunaken als de schipper op weg 

ernaartoe een school dolfijnen ziet. We draaien bij en kunnen een tijdje genieten van de grote school 

die zich weinig aantrekt van onze aanwezigheid. 

 

Na een tijdje vertrekken de dolfijnen en wij zetten onze tocht voort naar de duikplaats Pante Parigi. 

We zien een paar mooie naaktslakken, krabben en een grote schelp op deze verder weinig 

spectaculaire maar verder wel erg relaxte duik die na 62 minuten is afgelopen. Een blik op de 

computer geeft aan dat ik op 23,9 meter ben geweest. 
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Zoals al bijne gebruikelijk gaan we voor onze 2e duik vandaag weer naar het vaste land waar de 

duikgidsen de duikplaats Bolung hebben gereserveerd voor een bezoekje door ons. 

Deze duik zien we weer een aantal mooie schommelvissen, pygmee zeenaalden, en Tiny weet op 

enig moment ook een jonge dwergvleugelvis te vinden. Verder completeren een mooie spookfluitvis 

en kleine hengelaarsvis deze mooie duik. 

George moet op enig moment naar het toilet maar daar hebben ze zelfs wat op gevonden hier. 

 

Hij zit er in ieder geval ontspannen en aan zijn gezicht te zien lucht het ook op! 

Als we na 63 minuten opduiken geeft de computer aan dat we een diepte van 19,8 meter in ons 

logboek mogen noteren. 
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Maandag 4 september 

Het moment waarop geen enkele duiker staat te wachten is voor ons aangebroken. We maken onze 

laatste duiken van deze prachtige duikvakantie. 

De voorlaatste duikplaats wordt Jalan Masuk waar krabben, mooie schommelvissen en naaktslakken 

de overtoon voeren. 

 

Om dit alles te kunnen zien ben ik op 25,5 meter geweest om na 63 minuten weer aan boord te 

klimmen waar we ons gaan voorbereiden op onze laatste duik van de vakantie. 

We blijven op het vaste land waar we nogmaals de duikplaats White Cross aandoen omdat ook 

andere (Nederlandse) duikers aan boord zijn die hier nog een nachtduik willen gaan doen. 

Als afsluiting van deze vakantie presenteren zich nog verschillende soorten spookfluitvissen, een 

jonge kakatoe voorhoofdvinvis, zeenaald en tot slot ook nog een zeeslang. 

 

Na 56 minuten waarbij ik op 21,1 meter ben geweest komt een einde aan onze laatste duik van de 

vakantie. Als we terug zijn op het resort spoelen we de uitrusting en hangen die in de zon te drogen 

zodat we in ieder geval de spullen zo droog als mogelijk kunnen opbergen voor de reis. 

Gedurende de middag hangen we, zoals gewoonlijk, lekker wat rond de pool waarbij onder andere 

een Bintang en de dagelijkse Magnum niet mogen ontbreken. 
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Dinsdag 5 september 

Na een heerlijk ontbijt hangen we onze spullen bij de duikschool nog maar eens lekker in het 

zonnetje te drogen en nemen aansluitend weer strategische plaatsen rondom de pool in. 

Vandaag gewoon ff niets anders doen dan rusten, af en toe een Bintang drinken en Magnums eten. 

Het is weer dinsdag dus sluiten we de avond af met heerlijke zelfgemaakte pizza’s die, onder het 

genot van een Bintang, goed hun weg weten te vinden. 

 

Woensdag 6 september 

Ook voor ons is het nu zover.  

De zaken zijn gepakt en na een lekker en ontspannen ontbijt nemen we afscheid van alle lieve 

mensen die we weer hebben ontmoet en natuurlijk van Adri en George die vrijdag pas naar huis 

gaan. 

We hebben, ondanks het feit dat het zonnetje ons toch wel wat vaker in de steek heeft gelaten, 

genoten van heerlijke 3 weken in Sulawesi. 

Ook de combinatie van de resorts is ons goed bevallen en nu Simone ook een resort op Lembeh gaat 

openen denken we al voorzichtig aan de volgende duikvakantie met de combinatie Sahaung, Lembeh 

en Bunaken. 

Het is zeker een optie die we in overweging gaan nemen. 

In Singapore aangekomen als eerste natuurlijk weer naar de Burgerking voor onze traditionele 

Double Whopper.  

We gaan wat shoppen en rond 22:30 uur plaatselijke tijd gaan we naar de gate waar het boarden 

weldra van start gaat. 

Ook deze keer hebben we weer plaatsen geboekt met meer dan voldoende beenruimte. 

 

Net voor middernacht verlaten we de gate en de vlucht verloopt voorspoedig.  

Als we zo rond 06:30 uur Amsterdam naderen geeft de piloot aan dat het regenachtig weer is met 

een temperatuur van 14 graden. 

We zijn weer thuis!  

Helaas kreeg Tiny ruim 2 weken later last van een been en werd, na verder onderzoek, duidelijk dat 

ze ondanks alle voorbereidingen (voldoende beenruimte, trombosekousen en beweging) toch een 

trombosebeen had.  

Oorzaak is onbekend en nu het medisch circuit in en afwachten of ze straks weer mag gaan duiken. 

 


