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Het is één uur ’s nachts als we landen op Perth
International Airport, West-Australië. De
piloot roept om dat het momenteel een graad
of tien is en dat het regent. Verbaasd vragen
we ons af of we wel in het juiste vliegtuig zijn

Esperance in Australië

Kleurenpracht in
koude Zuidelijke
Oceaan
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gestapt. In Australië is het toch altijd warm en
droog? Kennelijk kan het ook anders, want het
regent buiten pijpenstelen! Misschien hadden
we ons beter moeten realiseren dat begin
oktober het eind van de Australische winter is.
Tekst: Arine Maat • Foto’s: Udo van Dongen
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Als we aan het eind van de volgende
ochtend onze ‘wicked camper’ ophalen, is
het weer gelukkig iets opgeklaard. We
laden snel onze spullen in en zijn
onderweg naar de Outback en wel richting het zuiden, naar Esperance, want
daar gaat gedoken worden! Na een uurtje
rijden we door de Bush, even wat anders
dan thuis, want in Europa zitten er geen
kaketoe’s in de bomen en liggen er geen
dode kangoeroes langs de weg. Terwijl de
blauwe lucht boven ons weer wordt
verdrongen door donkergrijze stapelwolken, komen we niet zoals verwacht in
een landschap van dorre roodbruine
oneindigheid, maar in een idyllisch groen
heuvellandshap. In combinatie met de
grauwe luchten die erboven hangen, zou
het net zo goed Ierland kunnen zijn. Zo
krijgt onze eerste ervaring met Australië
een behoorlijk verrassend karakter.
De kans om plotseling oog-in-oog te
staan met kangoeroes en andere wilde
dieren is in het donker vele malen groter
en aangezien wij geen wildvanger hebben
op onze camper, besluiten we te overnachten in het kleine plaatsje dat we op
onze tocht tegenkomen: Corrigin. De
lokale kroeg blijkt de enige gelegenheid
waar we wat kunnen eten. Ondanks de
heerlijk warme open haard is het er niet
gezellig. Daar doen Australiërs niet aan.
Een TL-buis geeft toch ook licht?
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Een ontmoeting met de common weedy sea dragon (Phyllopteryx teaniolatus), een droom die uitkomt.

diverse plekken te vinden en we zouden
ons geluk het best kunnen beproeven
op een kantduikstek genaamd Lucky
Bay in het Cape Le Grand National
Park, dat zestig kilometer ten oosten
van Eperance ligt.

Wave Rock

Wave Rock
De volgende ochtend zetten we onze reis
voort naar Esperance en al snel komen
we langs Wave Rock, één van de voornaamste toeristische attracties van WestAustralië. We parkeren de camper op de
grote parkeerplaats en een kort
wandelpad brengt ons naar de Wave Rock
die – zoals de naam al doet vermoeden –
de vorm heeft van een golf. Het is een
prachtige rots, maar we kunnen ons voorstellen dat je behoorlijk teleurgesteld zult
zijn als je hiervoor vanuit Perth bijna 400
kilometer hebt gereden. Langer dan een
uur houd je het er niet vol, alleen al
vanwege de immer aanwezige vliegen die
zich in heel Australië prima thuis voelen.

We vervolgen onze reis en aan het eind van
de middag komen we aan in Esperance.
Hier moet het allemaal gaan gebeuren.
Qua klimaat doet het nog altijd redelijk fris
aan en na kennis te hebben genomen van
de lokale watertemperatuur, laten we onze
hoop op een warme duikvakantie definitief
varen. Dat mag de pret niet drukken, want
we gaan morgen in het zeegras op zoek
naar de leafy en de weedy sea dragon, twee
vissoorten waarvan we voorheen alleen
hebben durven dromen ze ooit in het
echt mogen te zien.
Volgens Lesley Hudson, die samen met
haar man Peter het lokale Duikcentrum
runt, zijn deze wonderbaarlijke dieren op

ons bevindt zich een steile rotswand die
rijk begroeid is met een enorme diversiteit aan sponzen, wieren, koralen en
anemonen in velerlei kleurschakeringen
en dat alles bij een zicht van ruim tien
meter. Al gauw bevinden we ons op een

diepte van ruim achttien meter tussen het
wuivende zeegras. Hier moeten de
zeedraakjes zitten en niet snel daarna
spotten we de eerste: een weedy sea
dragon. Verheugd proberen we een foto
te maken. Weedy’s houden kennelijk niet

Zeedraakjes en Barbies
Wanneer we na een prachtige route door
het Cape le Grand National Park uiteindelijk bij de duikstek aankomen, kijken we
uit over een schitterende baai die wordt
omrand door een hagelwit strand. Aan de
uiteinden van het strand zien we rotspartijen die een ideale natuurlijke golfbreker
vormen. Dat is ook de plaats waar we zo
direct te water gaan.
Nadat we onze duikspullen hebben opgebouwd en aangetrokken, waden we fantaserend over kleine zeedraakjes het water
in. Eenmaal in het water duiken we over
de zandbodem naar beneden. Rechts van

Overal bruist het van
leven, een beeld dat absoluut
niet onder doet voor de
tropische koraalriffen
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als thuis.

Esperance Tanker Jetty
van duikers met een camera, want hij
wendt zich voortdurend af. Wat dat
betreft wijken ze in hun gedrag niet af
van hun kleinere broertjes: de
zeepaardjes. We zetten onze duik voort en
zwemmen tussen grote hoeveelheden vis
die ons bijna allemaal onbekend zijn.
Eigenlijk lijkt alles hier onder water
anders dan wat we tot nu toe ooit gezien
hebben. Het heeft de kleurenpracht die
we alleen van de tropen kennen, maar
dan bij een watertemperatuur zoals we
gewend zijn van onze eigen wateren, zo’n
graad of veertien. Ineens is het wel erg
jammer dat Australië zo ver weg is én dat
we geen droogpakken bij ons hebben. Na
zo’n veertig minuten moeten we vanwege
de kou het water uit. Gelukkig is deze
eerste duik niet onze laatste.
Het Cape Le Grand National Park is een
van de vele Nationale Parken die door
heel Australië te vinden zijn. Voor de
toegang moet een kleine bijdrage worden
betaald, in ruil daarvoor mag je in het
park kamperen. Naar goed Australisch
gebruik zijn er speciale picknickplekken
ingericht, compleet met de nimmer
ontbrekende publieke ‘barbies’ (gasbarbeques); een traditioneel verschijnsel dat
we waarderen! ’s Avonds overnachten we
met onze camper in het Nationaal Park.
We realiseren ons dat we op een heel
bijzondere plek terecht zijn gekomen.
Western scorpion cod (Scorpaena sumtuosa
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Eén van de populairste plaatsen voor
dagtoeristen in Esperance is de oude
Tanker Jetty. Deze pier ligt redelijk
centraal in het dorp en is zeer geliefd bij
vissers. Omdat diezelfde vissers hun vis
schoonmaken op de jetty, heeft
Esperance er een vaste bewoner bijgekregen in de vorm van een moddervette
Australische zeeleeuw genaamd Sammy.
Het beest haalt de vreemdste capriolen
uit om maar wat te eten te krijgen en
aan zijn omvang te zien, heeft hij succes.

Dezelfde oude tanker jetty is ook één
van de meest toegankelijke kantduikplaatsen van Esperance. Als we aan het
eind van de pier via de trap het water
betreden, lijkt het niet de meest interessante plek. Het zicht is niet indrukwekkend en de bodem is redelijk kaal. Om
de boel interessanter te maken, zijn er
allerlei objecten op de bodem geplaatst.
Ze moeten kunstriffen vormen, maar
het mooiste kunstrif blijkt de pier zelf!
De houten pilaren zijn bijzonder rijk
begroeid met allerlei kleurrijke spons-

Als de vissers wisten hoe het
er aan deze kant van de
waterspiegel uitziet,
zouden ze direct hun hengels
aan de wilgen hangen

Blauwe zakpijp

en (Clavelina

moluccensis).

Praktische informatie
• Reizen: Dagelijks zijn er vluchten van
onder andere KLM, Malaysian Airlines
en Singapore Airlines vanaf Schiphol
naar Perth.
• Visa: Voor elk verblijf in Australië is
een visum vereist. Dit kan elektronisch
worden aangevraagd via de website
www.eta-visas.co.uk.
• Vaccinaties: Niet nodig.
• Verblijf: Kamperen kan op een
aantal campings in Esperance. Verder
kun je kamperen in het Cape Le Grand
National Park. Daarnaast zijn er veel
mogelijkheden om een appartement of
studio met keuken te boeken. Het
duikcentrum van Lesley en Peter
Hudson biedt dergelijke accomodatiemogelijkheden
(www.esperancedivingandfishing.com.au)
• Vervoer: In Australië begin je niet
veel zonder auto of camper en die kun
je in Perth overal huren. Wij trokken
met een minimaal uitgeruste camper
van Wicked Campers rond (www.
wickedcampers.com).
Omdat vele wegen in de Outback
slecht begaanbaar of onverhard zijn, is
het raadzaam en leuk om een 4WD te
huren, zodat je je op de mooiste
uithoeken kunt begeven. Zorg er wel
voor dat de lokale overheden op de
hoogte zijn van je plannen en neem
voldoende water mee.
• Eten: Het eten in Australië is
vergelijkbaar met onze keuken
en betaalbaar.
• Valuta: In Australië kun je in de
grotere plaatsen altijd pinnen en verder
kun je overal met creditcard betalen.
• Electriciteit: De netspanning is 240
volt en om er gebruik van te maken,
heb je een verloopstekker nodig.
• Tijdverschil: In West-Australië is
het tijdsverschil met Nederland acht
uur (later).
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De kantduikstek Lucky Bay ligt in het Cape Le
Grand National Park en laat onder water een
enorme kleurenpracht zien.

Dit soort duiken doet
de kou snel vergeten
en koraalsoorten die op hun beurt
allerlei ander leven huisvesten. Grote
hoeveelheden vis zwermen er omheen
en het is ons duidelijk waarom men hier
graag gaat vissen. De vissers moesten
eens weten hoe het er aan deze kant van
de waterspiegel uit ziet... Ze zouden
direct hun hengels aan de wilgen
hangen.
We besluiten onze duik voort te zetten
rond de verschillende objecten die op de
bodem liggen. Alles lijkt begroeid te
zijn, behalve de autobanden. Tussen
deze autobanden vinden we een fel
oranjegekleurde zeenaaktslak en allerlei
ander interessant macroleven.
Naar verluidt moeten ook hier leafy sea
dragons te vinden zijn, maar ze zijn al
een tijd niet meer waargenomen. Het
geluk is wat dit betreft niet aan onze
zijde, maar we krijgen bezoek! De
moddervette zeeleeuw Sammy komt
kijken wat wij allemaal aan het doen

zijn. Helaas kunnen wij hem niet helpen
in zijn eeuwige obsessie voor eten: hij
vertrekt net zo snel als hij kwam.

Rabbit Island
Tijdens ons verblijf in Esperance moeten
we volgens Peter en Lesley Hudson op
zijn minst één dag ervaren wat het duiken
in Esperance werkelijk inhoudt. Hiervoor
wordt er met de boot gedoken bij een van
de eilanden van de Recherche archipel,
dat een groot marien park is. Van
augustus tot oktober wordt er vanuit
Esperance – net als aan de rest van de
zuidwestelijke kust van Australië – vaak
uitgevaren om humpback en southernright whales te spotten.
Na ongeveer een kwartier varen, komen
we langs een kleine rots waarop een
groepje zeeleeuwen ligt te luieren.
Volgens Peter zijn ze soms nieuwsgierig
naar duikers dus gaan we kijken of we
hun interesse kunnen wekken. En jawel,
niet veel later als we onderwater liggen,
zwemt een jonge zeeleeuw soepel

Activiteiten
• Duiken: Bij Esperance Diving &
Fishing kun je terecht voor duikflessen,
lood, complete duikuitrustingen en
bootduiken. (www.esperancedivingandfishing.com.au)
• Wandelen: Het Cape Le Grand
National Park heeft tal van wandelroutes.
• Vissen: Australiërs vissen graag en dit
kan op allerlei plekken vanaf de kant,
maar ook vanaf de boot van Esperance
Diving & Fishing.
• Strandbezoek: Bij Lucky Bay in het
Cape Le Grand National Park ligt een
van de mooiste hagelwitte stranden
van Australië.
• Wave Rock: Wanneer je vanuit Perth
via Hyden naar Esperance reist, kom je
langs Wave Rock, een rots in de vorm
van een golf.
• The Aquarium Of Western
Australia: Als je tijdens het duiken
geen leafy sea dragon hebt gezien,
biedt dit aquarium je een laatste
mogelijkheid (www.aqwa.com.au).
• Kangoeroes kijken: Kangoeroes zijn
het best te zien als je zorgt dat je rond
zonsondergang in de buurt van een
nationaal park bent. De meeste
kangoeroes slapen overdag en zoeken
‘s nachts naar voedsel.
• Golfsurfen: Kan op diverse stranden.
• Whale watching: Kan op diverse
plekken langs de zuidkust in de
maanden augustus tot en met oktober.

36 Duikmagazine • juni/juli 2008

juni/juli 2008 • Duikmagazine 37

ReisReportage

Esperance in
Australië

ReisReportage
De kakafonische kleurrijkdom van het onderwaterleven tegen de zachte
blauw-groene achtergrond werkt verslavend voor duikers.

Met zijn soepele bewegingen maakt de Australische zeeleeuw (Neophoca cinerea) duidelijk hoe onhandig
wij in onze duikuitrusting zijn.

voorbij. Het wordt weer eens pijnlijk
duidelijk hoe onhandig wij mensen in
onze duikuitrusting zijn... De zeeleeuw
had het kennelijk snel gezien, want hij
kwam niet meer terug en we besluiten
zelf ook het water te verlaten, want een
eind verderop, bij Rabbit Island, gaan we
echt duiken.
Eenmaal op de duikstek aangekomen,
zijn we snel ter water en kort daarna
bevinden we ons op een diepte van meer
dan twintig meter tussen enorme rotspartijen die van onder tot boven begroeid
zijn met een willekeur aan kleurrijke
sponzen, koralen en anemonen. Dat allemaal bij een fantastisch zicht van vijftien
tot twintig meter. Nu begrijpen we pas
echt wat we al die tijd gemist hebben: dit
is het soort duiken dat naar meer smaakt,
dit soort schoonheid doet de kou snel
vergeten! We zwemmen onder en tussen
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enorme rotspartijen door en overal waar
we kijken bruist het van het leven, dat
qua kleurrijkheid en soortenvariëteit
absoluut niet onder doet voor de tropische koraalriffen die wij tot dusver
hebben gezien.
Wanneer we onze duik in het ondiepe
afmaken tussen het zeegras, doen we nog
een laatste poging om een leafy sea dragon
te vinden. Tevergeefs, de kou wordt
ondraaglijk en dwingt ons het water uit te
gaan. Ondanks dat we de leafy sea dragon
niet hebben gevonden, kijken we terug op
een onvergetelijke duikervaring die duidelijk naar meer doet verlangen.

Conclusie
Het reizen met camper door Australië,
gecombineerd met duiken is een aanrader
van de hoogste orde. We hebben natuurlijk maar een klein deel van Australië

Tussen de enorm
e rotspartijen van Rabbit
Island
bruist het van he
t leven.

gezien en helaas nog minder van het rijke
onderwaterleven. Maar we hebben de
smaak absoluut te pakken gekregen. Zeker
het afsteken van de kakafonische kleurrijkdom van het onderwaterleven tegen de
zachte blauw-groene achtergrond die als
een schaduw deze levende structuren
omvat, geeft een intimiteit aan de duikbeleving die niet vergelijkbaar is met een
tropische duikvakantie en die behoorlijk
verslavend kan zijn. ●
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