
Het vulkanisch gevormde eiland Coron 
ligt bij Busuanga ligt aan de noordzijde 
van de Palawan archipel. Het (duik)
toerisme staat om onduidelijke redenen 
nog in de kinderschoenen. Hier is geen 
uitbundige luxe of een druk uitgaans-
leven, wel rust, prachtige natuur en 
duiken op ongerepte riffen, in een 
vulkaan of grot en op wrakken.
Bij aankomst met de speedboot op het 
Sangat Island, worden we hartelijk 
ontvangen. We krijgen een korte uitleg 
over de dagelijkse gang van zaken. Aan 
het eind van de middag duiken we op 
het huisrif, waar je vanuit het duikcen-
trum zo in loopt. Geen verkeerde 
binnenkomer voor ons macroliefheb-
bers. Ruim 75 minuten vermaken we 
ons in water van zo’n 29 °C met allerlei 
naaktslakken, garnaaltjes, clowns-
vissen, zakpijpen, koralen en ander 
klein grut.

Levendig wrak
De volgende dag togen we naar ons 
eerste wrak: de Kogyo Maru. De Kogyo 
was een versterkt vrachtschip van onge-
veer 160 meter dat nu op zijn stuur-
boordzijde ligt op een diepte van maxi-
maal 31 meter. Vanwege de grootte van 
het wrak zal de gemiddelde duikdiepte 
rond de 22 meter liggen. We duiken met 
32% nitrox, zodat we niet al te snel over 
onze nultijd heen gaan. Net als het 
merendeel van de grote wrakken ligt de 
Kogyo Maru op minder dan twintig 
minuten varen van het resort. Aan het 
wrak zijn twee afdalingslijnen bevestigd: 
één aan de reling bij de boeg en één aan 
de reling bij de achtersteven. Wij 
beginnen bij de achtersteven. Afgaand 
op de foto’s verwachten we vooral staal 

te zien. Tot onze aangename verrassing 
is de Kogyo compleet overgroeid met 
velerlei soorten koraal, sponzen, 
zakpijpen en meer van dat soort mooie 
zeebeesten. Er blijkt bovendien veel vis 
te zitten. Scholen vouwen zich om ons 
heen wanneer we langs de achtersteven 
afdalen om het wrak te verkennen. Het 
schip blijkt het ook nog behoorlijk 
intact. Het laat zich prima penetreren en 
grote delen zijn nog herkenbaar. In het 
ruim staat een oude tractor met de voor-
wielen omhoog en ernaast ligt een 
aantal zakken cement die inmiddels 
keihard zijn geworden: een verstild 
beeld van de ramp die zich hier heeft 
afgespeeld. We vervolgen onze duik en 
komen door wat eens een kajuit moet 
zijn geweest. Ooit verbleven hier 
Japanners, maar tegenwoordig huisvest 
deze ruimte een schooltje nieuwsgie-
rige vleermuisvissen. Na wat omzwer-
vingen zwemmen we naar het dek waar 
nog altijd de enorme masten staan, 
grotendeels overwoekerd met zwart 
koraal met daaromheen schooltjes vis. 
Na ruim drie kwartier stijgen we weer 
rustig op langs een lijn.

Heilig eiland
De baai van Coron heeft meer te 
bieden dan alleen wrakduiken. Sangat 
Island is samen met Coron Island een 
van de weinige eilanden in de omge-
ving van Busuanga dat bestaat uit kalk-
zandsteen. Voor geologische begrippen 
zijn beide eilanden relatief jong en dat 
kun je zien aan de vorm: beiden zijn 
gekenmerkt door steile hoge kliffen die 
direct in zee uitmonden, terwijl de rest 
van de eilanden eerder heuvelachtig te 
noemen is. 

Sangat Island - Filippijnen

Deel I: 
Meer dan wrakken

Coron Bay op de Filippijnen is een walhalla voor de ware wrakduiker. 

Om de hoek liggen een stuk of tien enorme Japanse scheepswrakken 

uit de Tweede Wereldoorlog. Allen zonken zij op die ene fatale dag,  

24 september 1944 tijdens de Slag van Coron Bay. In dit eerste deel 

richten wij ons echter niet op de wrakken, maar op de andere duik-

mogelijkheden die het eiland te bieden heeft en dat zijn er nogal wat!

Tekst: Arine Maat | Fotografie: Udo van Dongen > udovandongen.com

Chromodoris willani

Scholen vis bevolken een van de 
wrakken in Coron Bay.

Geothermisch duiken 
in Baraccuda Lake.

Koraallandschap 
op wrak

Hypselodoris bulockii Glossodoris cruenta Chromodoris dianae
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Het eiland Coron is stukken groter 
dan Sangat Island en heeft zelfs een 
paar binnenmeren, waarvan één 
wordt gebruikt om in te duiken; het 
zogenaamde Barracuda Lake. Coron 
Island is vanwege de steile kliffen en 
overdadige begroeiing moeilijk 
toegankelijk. Het schijnt zelfs zijn 
eigen inheemse bevolking te 
herbergen die nauwelijks contact 
heeft met de buitenwereld. De bewo-
ners van Busuanga komen er niet 
veel en lang hebben zij geloofd dat het 
een heilig eiland is. Als je Coron 
eiland ziet, is het niet moeilijk je dat 
voor te stellen.

Vulkaanduik
Net als op IJsland zijn hier plaatsen 
waar de aardwarmte letterlijk voelbaar 
is. Op Coron Island duiken we daarvoor 
in het Barracuda Lake, dat zijn naam 
dankt aan een enorme solitaire barra-
cuda die zich af en toe laat zien. Met de 
boot steken we over en meren aan bij 
scherpe kalkzandsteenrotsen die steil 
uit het water omhoog steken. Van 
hieruit moeten we klimmen om bij het 
binnenmeer te komen en dat is geen 
pretje in een tropisch klimaat. Vanwege 
de warmte in het meer, wordt geadvi-
seerd om zonder duikpak te duiken en 
daar zijn we nu maar wat blij om.
Eenmaal in het water koelen we 
gelukkig wat af. De eerste vijf meter 

liggen we in helder, zoet water van zo’n 
dertig graden. Wanneer we verder 
afdalen, vertroebelt het beeld 
aanzienlijk en gaan we door de eerste 
thermo- en halocline heen. Onder ons 
bevindt zich een slikachtige bodem 
met hier en daar een dode tak of een 
rots; een niet al te levendig aanzicht. 
We dalen nog verder af en voelen de 
temperatuur geleidelijk oplopen tot 
we op zo’n dertig meter diepte in 
bruin, theeachtig water terechtkomen. 
Inmiddels is de temperatuur opge-
lopen tot zo’n oncomfortabele 38°C en 
dat is op zijn zachtst gezegd een 
merkwaardige ervaring: normaal 
gesproken koelt water af naarmate je 
dieper komt! Vanaf deze diepte volgen 
we de bruine slikbodem richting de 
kant van het meer en terwijl we 
opstijgen tot zo’n achttien meter, koelt 
het water gelukkig weer iets af tot 
zo’n 34 graden. 
We komen aan bij reusachtige scherpe 
kalkzandsteenformaties die steil vanuit 
de bodem oprijzen: een landschap zoals 
we dat nooit eerder onder water zagen 
en haast buitenaards aandoet, temeer 
omdat de gewichtloosheidservaring 
zonder duikpak alleen maar wordt 
versterkt. We zweven nog langs tal 
andere verticale canyon-rotsformaties 
en na vijftig minuten hangen we tijdens 
onze veiligheidstop ‘in de kou’ op zo’n 
vijf meter na te genieten van wat 

misschien wel de vreemdste duik van 
ons leven is geweest.

Duiken in een grot
Het duiken vanuit Sangat Island biedt 
een grote diversiteit aan duikmogelijk-
heden. Op de zuidelijk punt van Coron 
Island is er ook nog een grot die te 
beduiken is: de Cathedral Cave. We varen 
ruim een half uur tot we op de zuidelijke 
punt zijn. Hier blijken de zeecondities 
toch wel van een ander kaliber te zijn 
dan tijdens de reis er naartoe. Golven van 
een meter of twee maken het niet gemak-
kelijk om in en uit het water te komen, 
maar eenmaal onder water merken we al 
snel niets meer van de deining. We 
zwemmen naar de ingang van de grot en 
eenmaal in de tunnel voelen we hoe de 
golven op de kust inbeuken: het dreunt 
door ons hele lijf heen. Gelukkig is de 
tunnel naar de Cathedral Cave maar een 
meter of twaalf en al gauw stijgen we in 
de grot op. De grot blijkt aan de boven-
kant in verbinding te staan met de 
buitenlucht waar stralen zonlicht de 
donkerte doorbreken. Aan het plafond 
hangen enorme stalactieten. Er is nauwe-
lijks leven te bekennen, zoals in de 
meeste grotten. Niet veel later zwemmen 
we door dezelfde tunnel weer naar buiten 
en komen op een rif in de open zee. Het 
zicht is hier fenomenaal, maar dit gebied 
heeft ernstig te lijden gehad van destruc-
tieve visserijmethoden, waardoor het 

Tijdens onze veiligheidstop    
       hangen we ‘in de kou’  
na te genieten van misschien wel   
     de vreemdste duik  
                       van ons leven

Nembrotha 
rutilans

Hypselodoris 
apolegma

Entree van Barracuda Lake

Klimpartij naar 
Barracuda Lake

Kalkzandsteen formaties 
onder water
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een uitdaging om in alle gaten en 
kieren te speuren zonder iets te 
beschadigen. 

Conclusie
Het duiken rond het Sangat Island is 
niet alleen uniek vanwege zijn grote 
hoeveelheid Japanse scheepswrakken 
uit de Tweede Wereldoorlog, ook als 
natuurliefhebber kom je hier ruim-
schoots aan je trekken. Je moet wel 
bedreven zijn is het spotten van klein 
zeeleven, want het merendeel van de 
duikgidsen is voornamelijk gespeciali-
seerd in wrakduiken. Mocht je nou 
alleen blij kunnen worden van grote 
zeebeesten als haaien, manta’s of 
walvissen bij een zicht van minstens 
twintig meter, dan is Sangat waar-
schijnlijk niet de plek voor jou om 
heen te gaan. Het verblijf op het 
Sangat Island Dive Resort is in al zijn 
eenvoud bijzonder prettig en is wat 
ons betreft erg de moeite waard om 
nog eens terug te keren.  

geheel behoorlijk doods aandoet: geen 
vrolijk aanzicht. Het illustreert wat de 
mens met de zee doet als hij de vrije 
hand krijgt. 

Ongerepte  
onderwaternatuur
Gelukkig is de directe omgeving rond 
Sangat Island – waar het merendeel 
van de wrakken en een aantal natuur-
lijke riffen liggen – sinds 2004 
beschermd gebied. Er mag niet 
worden gevist en dat is dan ook direct 
terug te zien. 
Eén van de riffen is het ruim twee 
kilometer lange Lusong Reef. Het rif is 
slechts vijftien meter diep en langs de 
gehele lengte vechten verschillende 
harde en zachte koralen om een vesti-
gingsplek. Het rif staat vol met benthi-
sche levensvormen. Nauwgezet 
speuren we het rif af naar klein 
zeeleven. Tal van verschillende tropi-
sche zeenaaktslakken, zakpijpen, 
dwergrondels en ander miniscuul 
leven bevinden zich op het rif. Omdat 
het rif zo rijkelijk begroeid is, is het Deel II: 

In de volgende editie van DuikMagazine kun je meer lezen over de Japanse WOII scheeps-

wrakken van Coron Bay; wat gebeurde er in de ochtend van 24 september 1944. 

praktische InFORMATIe
Reis: Diverse luchtvaartmaatschappijen vliegen vanuit 
Schiphol, Brussel of Düsseldorf naar Manilla. Neem van 
daaruit een binnenlandse vlucht naar Busuanga vanwaar je 
met de auto naar de haven van Coron reist. Hier word je opge-
pikt door een speedboot die je in 30-40 minuten naar Sangat 
Island brengt. Alternatief voor de binnenlandse vlucht is de 
ferry van Manilla naar Busuanga. 
Visum: Bij aankomst in Manilla krijg je kosteloos een stempel 
in je paspoort waarmee je 21 dagen mee vooruit kunt. 
Vaccinaties: DTP, buiktyfus en Hepatitis A worden aanbevolen. 
Als je uit een gele koorts-gebied komt, is gele koorts vacci-
natie verplicht. Malaria komt voor op de Filippijnen.
Verblijf: Sinds 1994 bevindt het Sangat Island Dive Resort 
zich op het gelijknamige eiland dat is aangekocht door de 
Britse archeologische beroepsduiker Andy Pownall. In een 
paar jaar tijd heeft hij op zijn eiland een klein en eenvoudig 
resort opgebouwd, dat inmiddels veertien unieke lokaal vorm-
gegeven bungalows omvat. Het resort is zoveel mogelijk 
gebouwd in een lokale ecologische stijl, waardoor de impact 
op het milieu tot een minimum beperkt is gebleven. In een 
dergelijk eco-resort is geen grote luxe,  desondanks zijn de 
huisjes absoluut niet oncomfortabel.
Taal: Filipino en ruim tachtig dialecten, maar met Engels kun 
je overal terecht.

Klimaat: Het regenseizoen loopt van juli to september, de 
rest van het jaar is het doorgaans warm en droog.
Eten en drinken: Oosters. 
Valuta: Filipijnse Pesos (PHP). Voor € 1,- krijg je ongeveer 55 
PHP. Grotere bedragen kun je ook in euro’s of Amerikaanse 
dollars betalen. Pinnen kan alleen in Manilla, maar een 
creditcard is overal geaccepteerd. 
Elektriciteit: De netspanning is 220 Volt en er is een verloop-
stekker nodig. In de bungalows is overdag geen electriciteit, 
maar bij het restaurant kun je batterijen en dergelijke 
opladen met zonnestroom.
Internet: In het restaurant en in de bar is gratis WiFi 
 beschikbaar.
Tijdsverschil: Het tijdsverschil met Nederland is, afhankelijk 
van de winter- of zomertijd, 6 of 7 uur later.
Duiken: Op het resort is een prima uitgerust duikstation 
aanwezig waar je zowel lucht als Nitrox 32 kunt krijgen. Als 
je wilt wrakduiken, is het raadzaam om je Nitroxbrevet te 
hebben, want de mooiste wrakken liggen op dieptes tussen 
de 16-39m. 
Boven water: Andere watersporten zoals jetskiën, windsurfen, 
kayakken of snorkelen, eilandhoppen, wandelen in de onaan-
getaste jungle, hot springs: baden in geothermische bronnen.
Info: www.sangat.com.ph

Gewone Koraalduivels (Pterois volitans) 
e.v.a. op punt van de Morasan

Treurband anemoonvisjes 
(Amphiprion percula)

Onaangetast koraalrif 
bij Lusong Island

Gorgoondwergrondel 
(Bryaninops amplus)

Garnaal 
(Rhynchocinetes species)

Nembrotha 
mullineri

Flabellina 
species

Overdadig 
begroeide mast
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