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Tropische boompjesslak.

Komodo-archipel – Indonesië

Cruising Komodo

Komodovaraan.

Coleman garnaal.

Het Unesco Werelderfgoed Nationaal Park Komodo – vooral bekend en
berucht om de unieke komodovaraan – moet onder water een waar
duikersparadijs herbergen. We stappen op het eiland Flores aan boord
van het zeer robuust ogend houten zeilschip de Moana, waar we de
komende vier nachten verblijven om te duiken.
Tekst: Arine Maat | Fotografie: Udo van Dongen > www.udovandongen.com
Kleurexplosie bij Castle Rock.
Oog van een goatfish.

Tropische boompjesslak.

Krabbetje op koraal.
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De geur van geoliede touwen brengt het
zeemanshart in ons naar boven, we
voelen ons direct thuis. Het is niet
bepaald een straf om hier rond te schuifelen. De boot heeft zijn kompas gezet en
glijdt gestaag over het water richting het
noorden van Het Nationaal Park Komodo.
‘s Avonds leggen we aan in een prachtig
idyllische baai, waar we door de monotone deining rustig in slaap worden
gewiegd. Om half zes stappen we voor
dag en dauw uitgeslapen het dek op. De
bemanning blijkt precies te weten waar
een mens behoefte aan heeft op dit tijdstip, de eerste kop koffie staat vers
dampend klaar. Om half acht is de eerste
duikbriefing, waarna we de al opgetuigde
duikflessen over onze schouders kunnen
laten glijden. Via de trap betreden we de
kleine hardhouten boot, vanwaaruit we
het tropische blauw inrollen.
De eerste duik is op het onderwaterrif
Castle Rock. We beginnen aan de meedogenloze stromingszijde. Ons wordt direct
duidelijk dat de waarschuwingen niet
voor niets waren. Er tegen vechten heeft
geen zin, dus we ondergaan het maar
gewoon en genieten van het rijke
visleven. Waar je kijkt, wemelt het van de
vis; van trevallies tot vlaggebaarsjes en
van diklippen tot rifhaaien.

Ontspannend luw
Niet veel later liggen we aan de luwe zijde
van het rif. Dat is toch wel iets ontspannender. Op ons gemak bewonderen we
het andere leven in het water. Ook hier is
meer dan voldoende te zien: we struikelen
over harde en zachte koralen. Deze laatsten staan als uitgebloeide bloemen in de
luwte. In de stroming is dit wel anders,
daar staan ze fier overeind en steken alle
poliepen uit hun skeletten. De rest van de
duik snuiven we allerlei onderwaterindrukken op, cruisend over tafelkoraal,
snuffelend naar leven tussen de rotsen en
genietend van het sprankelende samenspel tussen allerlei vissen.
Als we na de veiligheidstop boven komen,
ligt het houten sloepje al te wachten om
ons terug te brengen naar de Moana.
Eenmaal aan boord wacht ons een heerlijk, steviger tweede ontbijt, dat er
wonderwel goed in gaat bij iedereen.
Daarna rest ons niets anders dan boeken
lezen, relaxen, dromend over het water
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turen of slapen. Op de Moana is een ruim
gesorteerde bibliotheek met de nodige
onderwaterboeken aanwezig, zodat we de
gespotte onderwaterfauna meteen
kunnen determineren. Best een aangename tijdsbesteding, zo heerlijk in de
schaduw, met een verfrissend briesje.
Rond een uur of tien gaat de bel; tijd voor
de tweede duik. Na ruim een uur onder
water, een tropische lunch en een
middagdutje duiken we rond een uur of
drie voor de derde keer het water in. Dan
rest ons alleen nog een nachtduik tegen
de avond, waarbij we ons vol op het
macroleven storten. Dit blijkt het dagelijkse ritme op de Moana te zijn. Een
ritme dat prima is vol te houden, zeker
omdat de duiken tussen het luieren door
soms werkelijk adembenemend zijn.

Zuigende stroming
De duik op een duikstek genaamd The
Passage begint op een voor Komodo ongewoon stromingsvrije, relaxte manier. We
dalen af in het opvallend heldere blauwe
water naar de voet van het eiland.
Op twintig meter diepte zwemmen we
langs en boven fantastische softkoralen.
Met hun roodoranje kleurenpracht steken
ze mooi af tegen de zanderige bodem.
Dit lijkt echt zo’n rustige snuffelduik te
worden. We amuseren ons kostelijk met
het observeren van het rijke visleven en
de kleine schepsels die tussen de
koralen kruipen.
Halverwege het kanaal komen we bij een
dichtbegroeide overhang. Het staat
helemaal vol met alle denkbare
gorgonen, andere zachte koralen en
sponsen. Je kunt makkelijk een half uur
verdwalen in het visueel ontrafelen van
de levende structuren.
Om niet teveel achter te blijven,
zwemmen we toch maar verder. Voorbij de
overhang blijkt het lieflijke karakter van
de duik om te slaan in een niet te beteugelen zuigende stroming, die ons in
minder dan een minuut tijd van zestien
naar zes meter stuwt. Het is één van de
‘toiletten’ waar Komodo om bekend staat
en waar je niks tegenin kunt brengen. Op
zes meter diepte blijven we een half uur
dobberen om een beetje bij te komen van
dit geweld. Het kapotte hardkoraal doet
weinig goeds voor het landschap, het triggert direct ons naaktslak-zoekreflex.

Manta’s?
Halverwege onze vierdaagse live-aboard
rond Komodo besluit mede-eigenaar en
schipper Josh dat we van het noorden naar
het zuiden van de archipel zullen varen: de
stromingen zijn gunstig en betrekkelijk
snel zijn we ter plaatse. Onderweg komen
we langs allerlei duikstekken, zodat we
toch aan onze vier duiken per dag komen.
De hoofdreden van deze tocht is de duikstek Manta Alley.
Zoals de naam al doet vermoeden, worden
er vaak mantaroggen gespot. Het poetsstation ligt op een gunstige diepte van tien
meter, waardoor we ongegeneerd lang van
de manta’s kunnen genieten. Tenminste, als
ze er zijn.
De crew probeert de verwachtingen te
temperen en waarschuwt ons dat ze niet
altijd manta’s zien. Desondanks bonst mijn
hart de eerste vijf minuten van de duik als
een waanzinnige. Wat zou het toch mooi
zijn om deze ontzagwekkende en majestueuze wezens te mogen aanschouwen.
Na tien minuten dolen rond het vermeende
poetsstation met alleen vals alarm van
andere grote vissen, is ons enthousiasme
afgenomen. We richten onze aandacht
meer op het rif, wat erg rijk blijkt te zijn.
Het zit vol met klein leven en interessante
kleurrijke structuren. Plotseling zie ik in
mijn ooghoek een beweging in het blauwgrijs. Jawel hoor, cleaning time! Daar komt
een manta… en nog een… en nog een…
het lijkt niet op te houden!
Als Spitfires in formatie voor een vliegshow zoeven er zeker vijftien manta’s over
ons heen, varierend in grootte van twee tot
vier meter. Dit is de eerste kennismaking
met een groepje nieuwsgierige manta’s die
de hele duik om ons heen blijft cirkelen.
Er zit één opvallend grote manta bij, die
helemaal zwart is aan de onderzijde. Hij
heeft speciale aandacht voor ons, want hij
poseert maar wat graag voor de camera. Hij
glijdt over onze hoofden en nadert ons tot
amper een meter afstand.
We vergeten bijna adem te halen. De duik
kan ons niet lang genoeg duren en gelukkig
doen ze daar bij Moana niet moeilijk over:
zolang je voldoende lucht hebt om weer
boven te komen, mag je blijven. Na ruim
anderhalf uur komen we allemaal met een
brede glimlach boven water. Zelden
hebben we ons zo’n onderdeel van de
natuur gevoeld.

Koralen in hevige
stroming bij Castle Rock.
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Koraaletende zeeschildpad.

Flabellina spp.
Sepiola.

Het rif van Crystal Rock.
Pulau Penga.
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Het blijkt verslavend, iedereen wil de
tweede duik op dezelfde plek doen.
Daarvoor laten we een mooi dichtbijgelegen wrak schieten. Het blijkt maar weer
eens dat de natuur zich niet laat dirigeren.
De manta’s zijn grotendeels verdwenen. In
hun plaats krijgen we een groep duikers te
zien die gelukkig niet weten wat wij bij de
eerste duik hebben meegemaakt.

Draken
Na ons manta-hoogtepunt zijn we
gevoelsmatig klaar met het Komodoavontuur. Alhoewel… we hebben nog
geen kennis gemaakt met de beroemde
Komodovaraan, die uiteraard niet mag

hebben
Zelden
we

ons zo’n

onderdeel van de
gevoeld

natuur

Reizen: Er zijn dagelijks vluchten van
Schiphol naar Bali met verschillende
luchtvaartmaatschappijen. Je komt het
snelst in het Komodo National Park door
middel van één van de dagelijkse
binnenlandse vluchten van Den Pasar
(Bali) naar Lubuanbajo (Flores).
Visum: Ja. Bij aankomst in Indonesië
kun je voor 25 dollar een visum voor
dertig dagen aanschaffen.
Entree: Om te mogen duiken in het
Komodo National Park, moet je een
entree betalen. Afhankelijk van de duur
van je verblijf kost dat 15 en 45 US$.

ontbreken op een trip rond de Komodoarchipel. Op de laatste dag meren we
aan bij Rinca, een eiland tegenover
Komodo waar veel komodovaranen
rondlopen. We wandelen een beetje
gespannen over het dorre eiland, want
we weten niet hoe een ontmoeting met
zo’n enorm reptiel kan uitpakken. Het
blijkt dat we een gunstige tijd hebben
uitgezocht; het bloederige voederritueel
is voorbij en de varanen zijn nu geconcentreerd bezig met hun middagslaapje,
wat ze met volle overgave doen. Af en toe

Info: www.komodonationalpark.org
Live-aboard: Het solide houten zeilschip
Moana waar wij verbleven, is van alle
gemakken voorzien en heeft voldoende
ruimte voor ontspanning. Er kunnen
maximaal tien personen mee. Het eten
en de drank is goed verzorgd. Het is niet
al te luxueus en de bemanning is zeer
aardig en behulpzaam. Op de Moana
kun je korte, betaalbare live-aboards
boeken, zodat je ook met een klein
budget het genot van een live-aboard
kunt ervaren.
Info: www.moana-cruising.com

sjokt op een paar meter afstand nog zo’n
draak voorbij. Dat was de heftigste actie
die we hebben gezien van deze
verschrikkelijk lelijke en luie beesten.
Wat kun je toch uiteenlopende reacties
hebben op ontmoetingen met de diverse
schepsels van Moeder Natuur. De dag
ervoor wilden we zo dicht en zo lang mogelijk bij de manta’s zijn en nu willen we op
minimaal twintig meter afstand blijven van
de varanen. We zijn stiekem erg opgelucht
als we het droge eiland met zijn bijzondere
bewoners mogen verlaten.
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