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Cocos Keeling Islands (1)

Australische juwelen in de Indische Oceaan
De druk in de cabine verandert. Het compacte vliegtuig zet
de daling in en na enkele minuten zijn de contouren van één
van ’s werelds meest stereotype gevormde atollen ter wereld,
de Cocos (Keeling) Islands, te zien. Een imposant gezicht: in
de typische hoefbladvorm liggen eilandjes gerangschikt
rondom een tropisch, aquamarijn gekleurd binnenmeer. Aan
de buitenkant van het atol is een krachtige branding, dit alles
te midden van de diepe en donkere, schijnbaar oneindige
watermassa: de Indische Oceaan. Dit is dus de plek waar
Charles Darwins theorie over het ontstaan van atollen voor
het eerst gestalte kreeg. De Cocos (Keeling) Islands zijn als
een oase in de Indische Oceaan, een minuscuul wit puntje
op de wereldbol, op ruim 2.750 kilometer ten noordwesten van het West-Australische Perth.

Tekst: Arine Maat • Foto’s: Udo van Dongen
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Op de bootsteiger aan de lagune staat een
verfrissend briesje waardoor het tropisch
zonnetje een stuk minder branderig
aanvoelt. Het wateroppervlak lijkt vanaf
hier niet al te roerig. De perfecte omstandigheden voor een geslaagde duikdag. De
Indische Oceaan wordt bevolkt door grote
dieren. Manta’s en haaien zijn veelgeziene
gasten. Door de afgelegen ligging van de
Cocos (Keeling) Islands is er altijd kans op
groot visspul. We zijn helemaal in zeesafarimodus en gunnen onze ogen geen
moment rust. De boot baant zich soepel
een weg door het kabbelende blauwe lagunewater, richting het noordoosten. Plots
zien we schaduwen voor de romp van de
boot: twee dolfijnen vinden het heerlijk
om op de voortstuwingsgolven van de
boot te surfen. Ze houden ons een tijdje
gezelschap. Verderop steekt een nieuwsgierige zeeschildpad zijn kop boven water
en aanschouwt van afstand dit tropische
Flippertafereel. En lijkt die zwarte schaduw
in de verte niet erg veel op een manta? Als
we niet door hen verrast en worden beziggehouden, zijn er nog de vele vliegende
vissen die hier in groten getale en afmetingen aanwezig zijn en een leuk schouwspel opleveren. Vlak nadat we de lagune
zijn uitgevaren, valt de motor van de boot
stil en gaan de ankers overboord. Iedereen
maakt zich rustig klaar voor de eerste
diepwaterkennismaking met Cocos.
Eenmaal onder water blijven we eerst even
op zo’n dertig meter diepte in het blauw
hangen om te kijken of er nog nieuwsgierige haaien zijn. En jawel hoor, na korte
tijd komen de eerste grauwe rifhaaien uit
de donkerblauwe oceaandiepte naar
boven, zonder lokaas! Daardoor zijn spannende haaienopnamen hier haast onmogelijk: de haaien zijn minimaal in duikers
geïnteresseerd. Maar waarom komen ze
dan? Dieter, onze zeer ervaren duikgids,
heeft een speciaal foefje met een plastic
petfles om de haaien te lokken. Het geluid
dat hij met het flesje maakt, is voor hen
onweerstaanbaar. Het maakt ze nieuwsgierig, maar net niet nieuwsgierig genoeg
om het flesje van dichtbij te komen
inspecteren, wat voor fotografen en filmers
frustrerend kan zijn. De haaien rond
Cocos worden op geen enkele andere
manier geprikkeld dan met een plastic
flesje. Het is een fijn idee dat de natuur
hier nauwelijks door duiktoerisme wordt
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verstoord. Sowieso is de verstoring van de
onderwaternatuur minimaal: er liggen
rond het hele atol maximaal veertien
duikers tegelijk in het water, simpelweg
omdat er maar één duikschool is. Wij
hebben het geluk dat we maar met zijn
zessen zijn. Best een onwerkelijk idee: we
zijn de enige duikers in een gebied van
minstens 2,5 miljoen vierkante kilometers.
De haaien, die ons nieuwsgierig van een
veilige afstand in de gaten houden, staan

niet in de Top 5 van gevaarlijke haaiensoorten, maar voor een eerste duik is de
score zeker niet verkeerd.

Unieke ontmoetingen
Na de ochtendduik vaart de duikschool in
de meeste gevallen uit naar het onbewoonde Direction Island, een eiland met
het mooiste tropische bountystrand ter
wereld. Er wordt een overheerlijke lunch
van verse salades, zelfgebakken brood en

Cocos (Keeling) Islands
Grauwe rifhaai.

Zeenaald.

Gevlekte koraalklimmer.

Het atol is ontstaan bovenop de kratermond van een onderwater vulkaan die uit de
duizelingwekkende oceaanbodem van vijfduizend meter diepte oprijst.
In lang vervlogen tijden was de vulkaan zeer actief en waren er de nodige vulkaanuitbarstingen onder water. Ooit kwam de vulkaanmond boven het water uit en toen
de vulkaan later minder actief werd, is deze terug onder de zeespiegel gezakt. Terwijl
de vulkaantop verder in zee zakte, breidde het koraalrif zich erbovenop steeds
verder uit tot wat nu een schoolvoorbeeld van een atol is. Van de vulkaan van
weleer zijn nog twee toppen over die door een zevenhonderd meter diepe richel, de
Cocos Ridge, met elkaar zijn verbonden: North Keeling en de Cocos (Keeling)
Islands. De bodemsamenstelling van een atol is nogal eenzijdig. De ondergrond van
de eilanden is gevormd uit dode vergruisde koraalskeletten, die voornamelijk uit
calciumcarbonaat bestaan. Hier kunnen niet veel landbouwgewassen tegen, de
vegetatie is dus niet erg divers. Palmbomen doen het over het algemeen zeer goed in
deze omstandigheden en dat hebben de eerste bewoners van Cocos Keeling goed
opgemerkt. Jarenlang was het verbouwen van kokospalmen de voornaamste economische activiteit op de eilanden, dat weer nadelige gevolgen had voor de oorspronkelijke vegetatie. De exploitatiekosten van deze palmbomen waren echter onverwacht hoog en de opbrengsten te laag om de plantages kostendekkend, laat staan
winstgevend te krijgen. Als erfenis is er een zeer karakteristieke dichte palmbomenvegetatie overgebleven. Voor een goed beeld van de oorspronkelijke vegetatie breng
je een bezoek aan National Park North Keeling Island. Helaas is dit eiland door
ongunstige weersomstandigheden vaak niet te bereiken.

Rugvlek snappers.

Clowngarnaal

Vleermuisvissen.
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Manta’s behoren tot de vaste
bewoners van de Cocos
(Keeling) Islands.

Kat, de doejong, heeft zich een
vaste verblijfplaats nabij Cocos Island
toegeëigend maar een paar maanden per
jaar is hij ‘op reis’ om zo’n tweeduizend
kilometer verderop een gemalin te zoeken.
Tot heden is hij onverrichterzake
teruggekeerd.
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Praktische informatie
• Reizen
	Vanuit Perth vliegt National Jet Systems
tweemaal per week de driehoek PerthChristmas Islands - Cocos (Keeling)
Islands (www.nationaljet.com.au).
Tickets zijn online te boeken. Vraag
overgewicht met het oog op je duikuitrusting tijdig aan. Een complexere en
meer kostbare optie is met Austasia
Airlines vanuit Singapore naar Christmas
Island van waaruit met National Jet
Systems naar de Cocos (Keeling) Islands
kan worden overgestoken.
• Visa
	De Cocos (Keeling) Islands zijn
Australisch territorium en daarom moet
je voor een verblijf een elektronisch visum
aanvragen via de website
www.eta-visas.co.uk.
• Vaccinaties
Niet nodig.
• Verblijf
	Er zijn veel mogelijkheden om een appartement of studio met keuken te boeken.
Wij verbleven bij Cocos Seaview. Voor een
compleet overzicht van alle te boeken
accommodaties kijk je op de website van
het verkeersbureau van de Cocos
(Keeling) Islands.
• Vervoer
	Op Cocos kan je je met de fiets, auto of
bus verplaatsen. Op West Island kun je
van noord naar zuid vijftien kilometer

heerlijke hapjes bereid en genuttigd. Een
paradijselijke plek om de tweeënhalf uur
interval te vervolmaken. De tweede duik
doen we doorgaans in de buurt van
Direction Island in de hoop op een
ontmoeting met één van Cocos’ vaste
bewoners: Kat, de doejong. Een aantal jaar
geleden heeft deze Indische zeekoe de
Cocos (Keeling) Islands tot zijn vaste
verblijfplaats uitgekozen. Stilletjes hoopt
het erop ooit een dame te verleiden om met
hem mee te komen. Daarom verdwijnt hij
ieder jaar een paar maanden, waarschijnlijk
om in de omgeving van Shark Bay in West
Australië op vrouwenjacht te gaan. Helaas
zwom hij de afgelopen vier jaar tevergeefs
de meer dan tweeduizend kilometer enkele
reis. Hopelijk is hij tijdens ons bezoek nog
niet aan zijn queeste begonnen. Zodra we
in het tropische blauw afdalen, horen wij
een hoge onderzoekende fluittoon. Dat
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afleggen. Wij hadden een auto van Cocos
Autos. Let op: de politie houdt snelheidsovertreders nauwlettend in de gaten.
• Eten
	Tropical Beach Club is het enige
restaurant op West-Island dat dagelijks
een gevarieerd en gezond buffet aanbiedt,
alsook ontbijt en lunch. In de kleine
supermarkt zijn redelijk veel verse
groenten, fruit en andersoortig eten te
koop. Wees er snel bij als het vliegtuig
geland is, dan is de kans op verse
producten het grootst.
• Valuta
	Op Cocos Keeling Island is geen geldautomaat. De geldtransacties gaan vrijwel
alleen via creditcards of contant.
• Elektriciteit
	De netspanning is 240 Volt en om er
gebruik van te maken, heb je een
verloopstekker nodig.
• Tijdverschil
	Op de Cocos (Keeling) Islands is het
anderhalf uur vroeger dan in Perth en
6,5 uur later dan Nederland.
• Info
	Algemeen: Cocos(Keeling) Islands
Tourism Association:
www.cocos-tourism.cc
Duiken: Dieter Gerhard en Karen
Wilshaw runnen de enige duikschool op
de Cocos Islands. Voor informatie:
www.cocosdive.com

moet hem zijn. De toon komt van ver. Heel
langzaam wordt het indringende geluid
harder. We worden allemaal onrustig en
kijken voortdurend rond. We komen er niet
aan toe de hardkoralen en het rijke visleven
van deze duikstek te bestuderen. Plots zien
we vanuit het blauw de contouren van de
doejong naar voren komen. Hij lijkt jeuk te
hebben en heeft haast zich te krabben.
Tenminste ... hij zwemt vlak langs de
duikers naar het ankertouw, waar hij zijn
plompe lijf als een volleerde paaldanseres
gracieus omheen drapeert. Dit geeft een
bijzonder beeld dat wij met bewondering
aanschouwen. Al snel heeft hij zich genoeg
gekrabd en hij pakt zijn biezen. Zo snel als
hij kwam, is hij weer weg. Deze duik kan
niet meer stuk, maar we besluiten toch
verder te gaan. We spotten nog wat witen zwartpunt rifhaaien, waar we
inmiddels niet meer van opkijken. Aan
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het eind van de duik tijdens de veiligheidsstop worden we plots verrast door
een snel bezoek van een manta.

Hypnotiserend effect
De duikstekken van Cocos Keeling zijn
vrijwel het hele jaar door te beduiken. De
meesten zijn gelegen rond de noordelijke
mondingen van de lagune met de oceaan.
Juist op deze plekken is er veel zandtransport door in- en uitgaande getijdenstroming. Daardoor zijn er weinig koralen te
bewonderen middenin de monding, want
koralen houden niet van zand. Maar aan
de randen van de monding doen de leeren hardkoralen hun best zich zo goed
mogelijk te handhaven. Eén van Cocos’
mooiste duikstekken is de Cabbage Patch.
Zover als het oog reikt, ontwaart zich
langs dit glooiende rif niets anders dan
grillige en sierlijke geel gevormde bladeren
van een koraalsoort met de latijnse naam
Turbinaria reniformis. Het is een bizar
onderwaterlandschap wat zijn weerga niet
kent en heeft een haast hypnotiserend
effect. Dit effect wordt regelmatig onderbroken door diverse scholen sierlijke kleurige vis en rifhaaien die hun weg vinden
langs dit buitenaardse landschap op zoek
naar een lekker hapje. Voor gigantische
tafelkoralen moet je de duikstek Nuritaki
bezoeken: een werkelijk tafelkoraalparadijs. Het ene tafelkoraal is nog kleurrijker,
groter en bizarder dan het andere en dat in
diverse subtiele kleurschakeringen.
Machtig om met zo’n prachtzicht, in de
heldere zonnestralen die door het
wateroppervlak breken, over en tussen
deze koraalgiganten te zweven, terwijl we
verrast worden door murenes, rifhaaien
en zelfs een schildpad. Duiken in
Cocos-wateren is als springen in een rijk
bevolkt aquarium. En als je het zat bent
om koralen of haaien te bekijken, kun je
nog het gedrag van één van de
vele≈vissoorten bestuderen; een spel dat
nooit gaat vervelen.

Wrakken
Dat Cocos Keeling werkelijk een weinig
bezocht en dunbevolkt stipje in de
Indische Oceaan is, blijkt uit het aantal
wrakken. Cocos Keeling is de trotse
bezitter van één heus scheepswrak. Het

oorlogsschip MS Emden ligt op North
Keeling, veertig kilometer verderop. In de
lagune ligt wel een ander bijzonder wrak,
namelijk van een vliegboot. Een vervoermiddel dat de laatste decennia steeds
meer in onbruik is geraakt. Op 27 juni
1945 vloog het RAF-vliegtuig Catalina
JX435 met veertien Canadese en Britse
teamleden naar de Cocos (Keeling)
Islands, aangezien hier een Britse luchtmachtbasis is gevestigd. Bij het landen
stond een stevige aanlandige wind. De
piloot maakte een grove inschattingsfout.
In plaats van tegen de wind in te sturen,
trachtte hij met de wind mee te landen.
De wind bleek net iets te krachtig en er
was geen houden meer aan. Het toestel
maakte een draaiing en stortte vol met
zijn propellers in de lagune, nog geen
kilometer van het vaste land. Negen van
de veertien bemanningsleden stierven.
De overblijfselen van het wrak zijn twee
kleine en vooral ondiepe duikstekken,
waar je een leuke korte snuffelduik kunt
maken. De eerste duikstek laat de twee
intacte propellers zien die opvallend rijk
begroeid zijn met sponzen en koralen. De
tweede duikstek ligt een eindje verderop
en hier vind je tussen de hersenkoralen
overblijfselen van de vliegtuigvleugels en
ander materiaal. Het is een kleine speurtocht naar ondefinieerbaar klein materiaal
wat eens onderdeel was van een Catalina
vliegboot. Behalve het Catalina wrak liggen
er nog restanten van een afgezonken glasfiber vluchtelingenboot uit Sri Lanka.

tropische ervaring, omdat het eiland tot nu
toe verstoken is gebleven van overdadige
luxe. Het is zo kleinschalig opgezet, dat je
vrijwel geen mensen tegenkomt op de
ongerepte stranden. Je merkt aan het hele
leven op het eiland dat het zo immens ver
van de bewoonde wereld ligt. Alles moet
worden ingevlogen of ingevaren en daardoor wordt iets al snel onbetaalbaar. De
kleinschaligheid komt verder tot uiting in
één van de grootste gebeurtenissen die de
week brengt: de aankomst van het vliegtuig op het internationale vliegveld. Het
vliegtuig brengt etenswaren, dat ene
onderdeel van de boot waar mensen al
een week op wachten of de sociale
contacten met de buitenwereld. Juist door
het afgelegen karakter van het eiland
geeft het een uniek paradijselijk
Robinson-gevoel. De meeste tijd heb je
een stralend wit strand en rode heremietkreeften helemaal voor jezelf. Kom je op
de prachtige snorkelplaatsen The Rip op

Direction Island of Scouts Park op West
Island, dan ben je de enige persoon die
daar snorkelt en de jonge peuter zwarttiprifhaaien ziet jagen. Dat gevoel van
uniciteit en nietigheid maakt het een zeer
bijzondere vakantie-ervaring.

Conclusie
Wil je een duikvakantie naar een plek waar
je gegarandeerd niet wordt overspoeld
door massaal (duik)toerisme? En wil je
iedere duik gegarandeerd haaien zien
zonder dat je allerlei kunstgrepen hoeft uit
te halen? Dan zijn de Cocos (Keeling)
Islands een interessante optie. Behalve de
enorme hoeveelheid haaien zul je met een
aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid ook manta’s zien en als je geluk hebt,
krijg je misschien nog wel een encounter
met een tijgerhaai. Juist het uitblijven van
massaal duiktoerisme en visserij maken de
Cocos (Keeling) Islands tot een prachtige
ongerepte vakantiebestemming.

•

Merkwaardige tropische ervaring
Op Cocos (Keeling) Islands willen we het
onderwaterleven verkennen. Dit kost
meer tijd dan de verkenning van het
bovenwaterleven.
Het atol bestaat uit een aantal kleine
eilandjes met als enige begroeiing kokospalmen en een soort struik, omringd door
hagelwitte zandstranden. Twee van de
circa twintig eilanden zijn bewoond. De
Maleisische bevolking woont op Home
Island, de Australiërs en toeristen
verblijven op West Island. Vanuit West
Island kun je met een ferry over de lagune
naar Home Island voor een bezoek. Het is
zeker de moeite waard om de Maleisische
cultuur te proeven en de variëteit in vegetatie te zien. Een verblijf op Cocos
(Keeling) Island is een merkwaardige
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Er liggen maar weinig wrakken rondom de Cocos
Islands. Het RAF-vliegtuig Catalina JX435
verongelukte in 1945 en biedt, dankzij de rijke
begroeiing, een mooie wrakduik.

In de volgende editie van
DuikMagazine: Christmas Island.
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