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Wakatobi

Kleurrijke geheimen
Vanaf de boot zakken we vol verwachting in het diepblauwe water. Voor ons ontvouwt zich een drop-off waar de koralen,
sponzen en zakpijpen hun best doen de grootste, kleurrijkste en het meest onderscheidend te zijn: een overweldigend en
chaotisch schouwspel van kleuren, structuren en vormen dat zijn weerga niet kent en sprakeloos maakt. De komende
week verblijven we grotendeels onderwater; op de Wakatobi-riffen met hun verslavende aantrekkingskracht.
Tekst: Arine Maat • Foto’s: Udo van Dongen
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We landen op de speciaal voor Wakatobi
aangelegde landingsbaan op het eiland
Tomia, het derde eiland in rij van de
Wakatobi-archipel in het zuidoosten van
Sulawesi. Vanuit het vliegtuig worden we
direct in busjes gedirigeerd. De chauffeurs brengen de gasten naar de
waterkant voor de boottocht naar het
kleine eiland Onemooba waarop
Wakatobi Dive Resort ligt.
Het witte strand met tropische palmen aan
de turkoois vlakke zee onder een strak
blauwe lucht komt in zicht. Aan land
worden we enthousiast verwelkomd door
de crew van het resort en krijgen we alle
tijd om te acclimatiseren en uit te rusten
van de reis. Aan dat laatste is de behoefte
groot als je de reis naar Wakatobi eindelijk
hebt afgerond. De volgende morgen rond
half acht worden we verwacht voor de
duikbriefing in de longhouse, een
gemeenschappelijk gebouw waar een
aircogekoelde bibliotheek, presentatieruimte en winkel zijn ondergebracht.
Het centrale deel doet dienst als verzamelplaats voor de briefing. Een door fotografen zeer gewaardeerde ruimte in de
longhouse is de speciale luchtgekoelde
kamer die is ingericht om in alle rust,
onder ideale omstandigheden, de
onderwatercamera in gereedheid te
brengen en te testen.

Kraamkamer
Rond een uur of vijf in de morgen zitten
we klaarwakker op de veranda van onze
bungalow in de ochtendzon. We kunnen
de slaap niet meer vatten. Zou het de
vroege zonsopgang zijn? Of toch het
vooruitzicht dat we binnen enkele uren
temidden van één van ‘s werelds meest
rijke koraaltuinen mogen duiken? Om de
tijd te doden, lopen we langs de waterkant
en genieten van het uitzicht over de gladde
zee. Geregeld steekt er een zwarte vin
boven het water uit. Het zijn baby-zwartpuntrifhaaien; ze scharrelen hun ontbijt bij
elkaar. Door het visserijverbod heeft met
name het huisrif zich tot een kraamkamer
voor diverse vissen ontwikkeld, waaronder
dus de zwartpuntrifhaaien maar bijvoorbeeld ook ansjovis en sepia’s. En dan
duiken… Na het vroege en uitgebreide
ontbijt, een duidelijke briefing over de
duikstek en een korte boottocht, is het
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eindelijk zover en stappen we vanuit de
laagliggende boot het intens blauwe water
in. Het landschap wat zich voor onze ogen
openbaart, is zo groots, divers en kleurrijk
dat het even duurt voordat we de finesses
in de fauna waarnemen. De stevige stroming maakt de speurtocht naar macroniveau op het rif niet gemakkelijk. Wanneer
de stroming plotsklaps wegvalt, kunnen
we stil voor het rif hangen en de diversiteit
ervan in ons opnemen. De gehele wand
van het rif is begroeid met enorme
gorgonen, zachte en harde koralen en
andersoortige dieren zoals buissponzen en
zakpijpen waartussen veersterren in
verscheidene fraaie kleuren hun plekje
gevonden hebben. Het rif is een totale
gekte: een kakofonie van structuren,
kleuren, grilligheid en zeer rijk leven. Het
laatste kwartier van de duik bevinden we
ons op een diepte van ongeveer vijf meter
waardoor we volop de gelegenheid hebben
om de sfeer van het rif onder natuurlijk
licht te aanschouwen. Het lijkt of we in
een enorm aquarium zweven, met
dansend zonlicht op het hardkoraal en
daartussen allerlei kleurrijke vissen.
Op veel plaatsen leven enorme anemonen
met daarin één van de vele clownvissoorten die in dit gebied voorkomen.
Het is altijd een genot voor het oog om
deze diertjes te aanschouwen in de fluorescerend gele, oranje, paarse of grijze
anemonen. In het resort begrijpen ze maar
al te goed dat het moeilijk is afscheid te
nemen van zulke mooie riffen. De duiktijd
per bootduik is om die reden wijselijk op
zeventig minuten gesteld en wordt uiteraard volledig benut. We verschijnen met
een brede oor-tot–oor-grijns aan de
oppervlakte en het is nog maar de eerste
duik. Er is een overdaad aan kleurrijke
fauna; zoveel dat je onmogelijk alles in één
duik kunt zien. We weten zeker dat de
komende duiken nog meer geheimen
prijsgeven. We kunnen niet wachten om
het water weer in te gaan.

Huisrif
Het is hoogwater en we besluiten deze
middag eens op anderhalve meter diepte
tussen het zeegras van het huisrif te
grazen. In de schaduw doen we onze duikuitrusting aan en lopen enkele meters over
het strandje om snel de minimale verkoe-

veerd want de meeste riffen lenen zich
uitstekend voor zowel voor groothoek- als
macrofotografie. Naast de vele drop-offs
bedoken wij riffen die uit geleidelijk
aflopende wanden met hard- en lederkoraal bestaan. Hiertussen bevinden zich
witte zandvlaktes die bewoond worden
door de symbiosegarnalen met gobi’s, platvissen, de altijd veel te schuwe buisalen,
naaktslakken, spookfluitvissoorten en
allerlei ander klein spul. Dergelijke riffen
vormen een leuke afwisseling op de overdadige groothoekriffen want in tegenstelling tot hetgeen wij van Wakatobi hadden
verwacht, bleek het gebied een groothoekparadijs bij uitstek te zijn.
Door de rijkdom van de riffen zijn onze
ogen vrijwel voortdurend op koralen,
veersterren, sponzen en al het andere
interessante minuscule leven gericht
geweest. Maar voor liefhebbers van grote
pelagische vis loont het eveneens de
moeite om regelmatig een blik in het
blauw te werpen. De kans dat je een
passerende manta, maanvis, haai of walvis
tegenkomt, is wel degelijk aanwezig.

ling van water te voelen. Na enkele meters
zwemmen is het al raak, we komen een
groepje je-ziet-mij-lekker-toch-nietscheermesvissen tegen. We nemen rustig
de tijd om hun aparte manier van rechtop
voortbewegen te bewonderen.
Onze aandacht wordt verstoord door een
koraalslang die soepel over de bodem
zijn weg vervolgt. Even verderop in het
gras kronkelen diverse bruine, grijze en
witte zeenaalden, waarvan een aantal
hoogzwanger lijkt te zijn. Ze barsten
zowat uit hun buikjes. En zo gaat de duik
over het zeegras verder: iedere keer als
we onze aandacht ergens anders op
richten, komen we een krabbetje,
zeenaaktslak of visje tegen. Na enige tijd
zweven we over de koraalrand in de
diepte van de drop-off. Ook hier is de
wand overdadig begroeid met dezelfde
chaos van kleuren en structuren zoals we
die op alle andere riffen rond Wakatobi
zagen. Het huisrif is een prachtplek die
nooit gaat vervelen. Tijdens elke duik
ontdek je weer nieuwe diersoorten. Alles
wat je maar kunt verwachten in de regio
is op het huisrif te zien: grote langoesten,
blauwgestippelde pijlstaartroggen en af
en toe zien we ook een zeeschildpad
voorbijschieten. Ook de felbegeerde
pygmeezeepaardjes zijn in Wakatobi geen
zeldzaamheid. De nachtduiken zijn
vanwege de openstaande koralen, voor
zover mogelijk, nog kleurrijker.

Snorkelen
Van een resort als Wakatobi zou je
denken dat het slechts duikers aantrekt,

maar niets is minder waar. De koralen
groeien tot aan de oppervlakte en daardoor lenen de riffen zich uitstekend voor
snorkelen. Een bezoek aan Wakatobi
geeft iedereen een kans om zachte
koralen te zien. Bovenop en net naast de
riffen tref je het meeste leven aan.
Dat komt door het warmere water.
Je komt er allerlei vissen tegen, van
anemoonvisjes tot barracuda’s, van horsmakrelen tot trompetvissen. Geregeld
schiet er een koraalslang voorbij of zie je
in het zand een blauwgestippelde pijlstaartrog liggen. En als je geluk hebt,
zwemt er ook nog een zeeschildpad .
Alle werknemers van het Wakatobi Dive
Resort zorgen ervoor dat iedere gast een
ultieme vakantie beleeft. Ze organiseren
bijvoorbeeld een afgezonderd
romantisch etentje voor pasgehuwden.
Zij geven goede briefings voor zowel
onderwaterfotografen als gewone
duikers of snorkelaars en zorgen ervoor
dat het de gasten werkelijk aan niets
ontbreekt. Wij hebben op het resort een
hele week niet hoeven na te denken, te
plannen of te sjouwen. Het concept van
Wakatobi waarborgt een duikvakantie
zoals je die op weinig andere plaatsen op
aarde zult vinden.

Verkenningen
Vier boten trekken er driemaal per dag op
uit om de vele mooie Wakatobi-riffen te
bezoeken. Het wordt de gasten niet
gemakkelijk gemaakt om keuzes te maken.
Het huisrif is zo mooi en divers dat alleen
duiken op het huisrif al zou volstaan voor
een fantastische duikvakantie. We
besluiten toch om regelmatig met de boot
mee te gaan. Ieder rif is weer anders van
sfeer en opbouw. De duikgidsen geven bij
iedere briefing aan of de duikstek een
macro- of groothoekplek is. Voor de vele
onderwaterfotografen is die informatie
belangrijk, want zo kunnen zij ruim van
tevoren hun cameraspullen op orde
brengen. Maar het advies van de duikgidsen moet enigszins worden gerelati-
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Natuurreservaat Wakatobi
Voordat de oprichters van het duikresort
voet aan wal van de Wakatobi-archipel
hadden gezet, voorzagen de eilandbewoners in hun levensonderhoud door visserij
in de omliggende wateren. Dat had
gevolgen voor de flora en fauna op en
nabij de riffen. Samen met de eiland
bewoners werd het Collaborative Reef
Conservation Program opgesteld. Grootste
doel van dit programma is behoud en
bescherming van de unieke biodiversiteit
op en nabij de riffen. Voorheen werden die
namelijk door desastreuze visserij
methoden bedreigd. Het programma
schrijft een algeheel visserijverbod op een
afstand van twaalf kilometer vanaf de
riffen rondom Wakatobi voor. Ook wordt
er alles aan gedaan om de riffen te
beschermen tegen vervuiling en illegale
visserij. Om de inkomstenderving op te
heffen, ontvangt de leefgemeenschap een
substantieel aandeel van de opbrengst van
het resort. Deze bijdrage bestaat onder
andere uit de aanleg en levering van elektriciteit, scholing, aankoop lesmateriaal en de
bouw van een lokaal ziekenhuis. Een deel
van de dorpsbewoners vond een baan bij
Wakatobi hetgeen bijdraagt aan een
positieve economische impuls in de gehele
dorpsgemeenschap. Gasten van het
Wakataboi Dive Resort dragen dus direct
bij aan natuurbehoud en ontwikkelingswerk. Met eigen ogen zagen we dat de
formule werkt en er geen geld aan de strijkstok blijft hangen, zoals vaak het geval is
bij andere grote natuurbehoud- en ontwikkelingsorganisaties. Het Wakatobi-team
wil onderwater een optimaal klimaat zien
te behouden zodat bezoekers de gelegenheid krijgen van onverstoord natuurschoon
te genieten. Behoud van de huidige riffen
en verdere uitbreiding van beschermde
gebieden staan voorop. Het Wakatobi
resort ligt afgelegen; de dichtstbijzijnde
duikoperator is zeshonderd kilometer
verderop. De riffen zullen daardoor niet te
snel van overmatig duiktoerisme te lijden
krijgen. Duikers dienen de natuur op
Wakatobi met respect te behandelen.
Handschoenen zijn daarom uit den boze.
Een duiker die niet respectvol met de riffen
omgaat, krijgt -na het negeren van een
waarschuwing- geheel terecht een verbod
om verder te duiken.
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‘Het rif is een totale gekte: een kakofonie van
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structuren, kleuren, grilligheid en zeer rijk leven’

Kamtandslijmvis
Harlekijn Spookfluitvis

Garnaal

Signaal triplefin
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Wakatobi Dive Resort
• Reizen
De reis voert via Bali-Denpasar. Malaysia Airlines vliegt via
Kuala Lumpur op Bali. Dit is ons inziens de beste optie: goede
service en je mag gratis tien kilogram extra duikbagage
meenemen. Cathay Pacific en Singapore Airlines vliegen ook
indirect op Bali. Op het vliegveld van Denpasar-Bali word je
opgewacht door Wakatobi-personeel. Na een overnachting op
Bali word je de volgende dag begeleid naar de VIP-lounge, waar
je kunt wachten voor de speciale privé-vlucht van circa 2.5 uur
naar Wakatobi.
Advies: Boek eerst een week Bali om bij te komen van de
Westerse hectiek en vervolg daarna de reis zodat je geheel
uitgerust in Wakatobi de overweldigende kleurenpracht kan
ondergaan.
• Paspoort en visum
Een visum wordt bij aankomst op het vliegveld door het
Wakatobi-personeel verzorgd. Je dient 25 USA-dollars te
betalen en zij regelen de rest. Het paspoort moet minimaal zes
maanden geldig zijn na vertrek uit Indonesië.
• Klimaat
Het Wakatobi Dive Resort ligt in één van de droogste gebieden
van Indonesië. De afgelopen vijf jaar is er geen noemenswaardige regenperiode geweest. De temperatuur is hele jaar rond de
30°C, in zee enkele graden lager.
• Gezondheid
Zowel Wakatobi als Bali zijn malariavrij. Voor overige vaccinaties is het verstandig om de GGD te raadplegen.
• Geld
Op Wakatobi Dive Resort kan worden betaald met dollars,
creditcards en euro’s.
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In Indonesië/Bali is de nationale munteenheid de roepia. Op het
vliegveld staan geldautomaten voor contante geldopnamen; ook
USA-dollars worden geaccepteerd.
• Accommodatie
Op het resort staan 24 bungalows langs de waterzijde tussen de
palmbomen. Alle bungalows zijn zeer ruim opgezet en voorzien
van airco, een koelkastje, internetaansluiting, douche met warm
water en toilet.
• Voltage
220 Volt, geen verloopstekkers benodigd.
• Eten
Ontbijt, lunch en diner worden geserveerd in het ruim opgezette, gemeenschappelijke restaurant. Er is altijd een zeer uitgebreid buffet aanwezig, zodat zelfs de meest kritische eter geen
reden tot klagen heeft. Ondanks de afgelegen ligging van het
resort slaagt het keukenpersoneel er iedere maaltijd weer in ons
te verrassen met de meest overheerlijke verse gerechten, toetjes
en fruit.
• Duiken
De boot vaart driemaal daags uit voor een duik; per duik wordt
zeventig minuten gedoken. Daarnaast kan je onbeperkt duiken
op het huisrif. Tegen meerprijs kan met Nitrox worden gedoken.
De boot is van alle benodigde luxe voorzien: toilet, ruimte voor
camera’s, koffie, thee en versnaperingen voor na een duik.
Vanaf de boot stap je zo het water in.
• Informatie
• www.wakatobi.com
• Nederlandse vertegenwoordiging Wakatobi Dive
Resort: Karin van de Wouw. Email: karin@wakatobi.nl
Telefoon: 0031-(0)187-643264
• De auteurs: Ariane Maat en Udo van Dongen.
Email: info@udovandongen.com
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