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Nederland 

Achteraf 
In 2018 stelt Marion dat we samen iets moeten doen om te vieren 

dat we 25 jaar bevriend zijn. We zijn onmiddellijk voor. Maar is het 

al 25 jaar? En hoe ging dat toen? Tijd voor een reconstructie. 

Met direct een disclaimer. Geen van de geraadpleegde personen 

voor dit verhaal is ook maar bij benadering betrouwbaar, en na 25 

jaar slaat de Alzheimer light hard toe. Ook zijn er geen 

aantekeningen. Maar er is een fotoboek en een logboek. Hoe het nu 

precies zat? We zullen het met deze fictie moeten doen.  

De “wie deed wat” geldt ook voor de foto’s. Oscar heeft onder water 

gefotografeerd, wij vrij veel boven water, maar verder geen benul 

wie © op welke foto’s heeft. 

Vooraf 
In 1991 verhuizen we naar Alkmaar, het werk achterna. Ook daar wil ik 

doorgaan met duiken. Vol goede moed stap ik naar de lokale 

duikvereniging Orca. Die willen me niet, omdat ze genoeg leden hebben. 

Zelfs mijn opmerking dat ik een “afgestudeerd” duiker ben helpt me niet. 

Dus meld ik me aan bij Flash Gorgone uit het dorp Bergen. Achteraf het 

best te omschrijven als een aardige groep mensen in een vreselijke 

vereniging. De vereniging in Bergen bestaat dan ook al lang niet meer. 

1Maar ver voor het einde van Flash had ik al mijn middelvinger naar het bestuur opgestoken.2 Dat 

was rond 24 maart 1983. Die datum klopt, want die dag werd ik 40. Nelleke vond het wel een strak 

plan om wat plantjes te kopen in het plaatselijke tuincentrum, waar we tegen mijn opleidingsmaatjes 

Tim en Ina opliepen. Enfin, wij het verhaal vertellen over de middelvinger en dat ik dankzij het feit 

dat ik was geweigerd door Orca3 zonder club zat. Ze nodigden me meteen uit om bij hen lid te 

worden. Ze zijn een school en hebben geen bestuur, geen contributie en, om Tim te citeren, geen 

gezeik. Wel raden ze aan dat Nelleke ook 

komt om de feestvreugde verder te 

vergroten. Vanaf die dag zijn we bijna 

wekelijks te vinden geweest in het 

zwembad van 

Heerhugowaard.  

                                                           
1 De pijl wijst op het enige bewijs dat ik ooit bier heb vastgehad. Maar ik heb onder water chocomel gedronken. 
2 Om daarna nog tot ons vertrek uit Alkmaar met de harde kern van Flash door te duiken. 
3 Een paar maanden later wordt ik trouwens door Orca gebeld, omdat ze er achter zijn gekomen wat 
“afgestudeerd” in mijn geval inhoud. Helaas voor hen, ik ben nu “Maritim”. 
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De aanloop 
Bij Maritim ontstaat het 

idee om tropisch te 

gaan duiken. 

Duikverenigingen doen 

dat bij voorkeur buiten 

de (dure) 

schoolvakanties. Als 

leraar kon ik dus nooit 

mee. De Middellandse 

Zee en Bretagne hebben 

we inmiddels gehad, 

evenals een paar gaten 

in de Ardennen. Maar alles bij elkaar is mijn buitenland ervaring, ondanks de ruim 600 duiken, heel 

beperkt. En zo langzamerhand ben ik bloednieuwsgierig. 

En zo worden we uitgenodigd op een kennismakingsavond voor een reis naar Eilat, Israël, 

aangeboden door Isra Reizen. Het is bij Jan Joosten, een oudere man met niet te veel ervaring, maar 

heel vriendelijk. 

Jongkees (Ina, Tim, Edwin & Ronald) ken ik al jaren, Edwin Veldboer is lid van dezelfde 

zwemvereniging als wij, de rest leer ik daar wel kennen denk ik. 

Nelleke probeert het systematischer aan te pakken en alle namen direct uit haar hoofd te leren. 

Oscar en Marion vallen haar in ieder geval op. Jong stel, zonder kinderen en zo te merken met een 

goed gevoel voor humor. We schrijven ons voor ƒ 22004 in. Israël, daar komen we.  

Israël 

Koedijk - Eilat, 21 december 
Een ding leer je al snel van 

duikers die vaker vliegen, zorg dat 

je vooraf regelt dat je uitrusting 

gratis mee mag. Dat hebben we 

goed gedaan, zodat we snel 

kunnen inchecken. Toch is dat 

best spannend, El Al is extra 

beveiligd, en we hebben heel 

weinig ervaring met vliegen. Je 

wordt grondig gecontroleerd en 

moet precies uitleggen wat je 

gaat doen. 

De vlucht met de Boeing 757 naar 

Ovda verloopt rustig, met een 

tussenstop op Ben Goerion Airport in Tel Aviv. Wel slepen ze als vlieg rookies alle papiertjes en 

verpakkingen me die we in handen krijgen.  

                                                           
4 Eén duiker en één niet-duiker met korting. 



 

 
4 

  



 

 
5 

Achter in het El-Al vliegtuig wordt wel steeds onderhandeld over de zitplaatsen. Roken mag alleen 

achterin. 

Eilat heeft ook een vliegveld, 

maar dat is zo klein dat de 

charters er hun vliegtuigen niet 

aan wagen. Het militaire 

vliegveld van Ovda is veel groter 

en niet heel ver van Eilat 

vandaan. Je moet alleen over de 

bergrug heen en afdalen naar 

zee. 

We zitten in het hotel van Aqua 

Sport, een aardig hotel van twee 

etages. In plaats van een dak is 

de bovenkant afgedekt met een mooi zeildoek, waardoor het geheel nog een beetje luchtig blijft. 

Niet dat dit heel belangrijk is, want zo rond de kerst is het niet overdreven warm. 

5  

                                                           
5 Impressie Israël van Marion 😊 
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Eilat, 22 december 
De eerste duikdag begint 

als een “niets aan de hand 

dag”. Eerst moeten we 

aantonen ervaring te 

hebben. Cor begint met 

zijn club-instructeurs pas 

te tonen. Men is onder 

gepaste indruk, en maakt 

hem direct duikleider. 

Zoveel vertrouwen mag je 

niet beschamen, dus de 

andere instructeurs leggen 

direct lagere brevetten 

neer. Het is geen schande 

om 3* te zijn 😊. 

En we moeten extra betalen voor een medische verzekering. Niet dat we dat niet zijn, maar PADI 

staat niet voor niets voor Put Another Dollar In: ze erkennen gewoon onze papieren niet ☹ 

Daarna krijgen we een locker en weten waar we de spullen de rest van de week kunnen vinden. 

Mijn eerste duik maak ik met Marion. Het is prachtig. Iedere duik van deze duikvakantie zien we veel 

koraal, zeekomkommers, zeeëgels, grijze murene, sponzen (rode & grijze beker), grote zeesterren, 

gorgonen, anemoonvissen, mul, 

papegaaivissen, zeebaarzen en 

zwarte koraalduivels. Deze duik 

komen we ook een drakenvis en 

venusgordel tegen. We hebben 

een dusdanige overmaat aan 

brevetten, dat we zelf onze gang 

kunnen gaan. 

Bij terugkeer lopen we naar het 

centrum. Geen enorme afstand, 

en daar is meer te beleven dan bij 

ons. Bij ons zijn het een paar 

restaurantjes en een souvenir 

stalletje en de onvermijdelijke 

kamelen waar de locals je op rond willen rijden. De groep splitst op dat punt. Wij zien er niets in6 en 

gaan, als gezegd, naar het stadje. 

Het is een toeristenplaats die zich om de een of andere reden behoorlijk weet te onttrekken aan de 

spanningen tussen de Joden en Arabieren. Vanaf de kust kan je zowel Jordanië als Saudi-Arabië zien 

liggen. De rode, droge bergen maken diepe indruk op ons. Buiten Europa is het inderdaad een andere 

wereld. 

                                                           
6 … en houden dat tot 2014 vol, als een aardig joch ons in Dubai aanpraat toch een rondje op zo’n hobbelaar te 
maken. 
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Ook is het even wennen om in december bloeiende bomen 

te zien. Verder is er in de plaats alles te vinden wat een 

toerist wil. Daaronder vallen ook de “zwarte” wisselaars die 

voor iedere ATM te vinden zijn. Ook lopen we langs het 

vliegveldje van Eilat, met op de achtergrond Akaba in 

Jordanië. Niet een plek om een Boeing 757 aan de grond te 

zetten. 

Voor de terugweg pakken we een taxi. Als we uit willen 

stappen blijkt alles op kinderslot te zitten. De chauffeur 

maakt excuses. Om te voorkomen dat klanten zonder te 

betalen wegsprinten heeft hij alles op kinderslot. Maar wij 

hadden al keurig betaald. 

Na terugkeer betrekt het, en gaat het regenen. Nu zou je zeggen: warm land, regenbuitje, wat zeur 

je. Er is al gewezen op de wadi. Een wadi is een dermate droge rivierbedding, dat er geen enkele 

verwijzing naar een rivier meer is. Wadi’s liggen alleen op het laagste punt. Een goed gebakken 

rivierbodem laat geen water door. Als het dus regent wordt het water in een enorme kolk afgevoerd, 

waarbij de waterstroom alles meesleurt 

wat er op de weg ligt. Wij zitten in het 

restaurant aan de overkant, en het is snel 

duidelijk dat we niet terug kunnen voor het 

water voorbij is.  

Nu gaat dat vrij snel. Naast Aqua Sport is 

een natuurreservaatje, dat is afgezet met 

een keurige muur. Het muurtje is niet 

neergezet door Nederlandse 

dijkenbouwers en wordt verheugd 
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weggespoeld door het water. Maar daarna kan het water ook vrij de zee in spoelen. 

 

VVV Impressie van Eilat onder water 
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In het hotel is trouwens alles zeiknat. Marion en ik gaan toch voor een nachtduik, al zeggen 

sommigen dat er geen zicht is. Kijk en geen zicht daar schrik je een Nederlandse zoetwaterduiker niet 

bij benadering mee af. En jawel, na het eerste slib wordt het zicht snel beter en maken we een prima 

(wat diepere) duik. Sidderrog, een 

trompetvis >1.30m, (bij gebrek aan kennis 

van zaken noemen wij het eerst een biafra 

snoek, net zoals ik er van overtuigd met dat 

met de logboek aantekening “goudvissen” 

anthias worden bedoeld). een kogelvissen, 

twee sepia (doorschijnende soort) en een 

rode koraalduivel worden toegevoegd aan 

het lijstje soorten die we hebben gezien. 

Vooral de blue spotted stingray is mijn 

favoriet door de manier van zwemmen en 

de blauwe stippen is het een fascinerend 

beest. 

Bij terugkeer worden Oscar en Marion in het hotel aan de overkant ondergebracht omdat alles drijft 

(ze hadden volgens eigen zeggen een onvrijwillig waterbed en druipend water langs het lampje is ook 

niet zo’n goed idee). Wij doen het maar met de klamme spullen. Vooral Nelleke heeft het erg koud. 

Oscar en Marion trakteren ons op satanische foto’s van een fijne hotelkamer met een lekker warm 

bad 

Eilat en bootduiken l’Amie, 23 december 
Het tentdoek boven het hotel heeft héél veel water 

opgevangen en begint met dit gewicht het gebouw uit de 

voegen te duwen. Dat er water uit de stopcontacten 

loopt maakt het ook niet vrolijker. Met een bezem 

probeert het personeel het tentdoek naar boven te 

duwen. Maar door hoeveelheid en gewicht leidt dat 

nergens toe. 

Wij Nederlanders weten van water. En dus ga ik op zoek 

naar een tuinslang. De ene kant gaat in de teil met water 

in het zeildoek, dan is het even aanzuigen en je hevelt het 

water zo weg. 

Het personeel komt al vrij snel op het geluid van het 

vallende water af. Deze oplossing is volkomen nieuw voor 

ze, maar al snel wordt de actie overgenomen en kunnen 

wij duiken. 

Met de boot l' Amie worden twee duiken bij een eiland 

voor de Egyptische kust gemaakt. Mijn buddy Jan (71) 

maakt een ongecontroleerde opstijging, wat weer ten koste gaat van mijn duiktijd. Maar tijdens de 

eerste duik zien we een hengelvis, gestippelde stekelrog, zeekarper, kokerworm, poetsvis, 

doopfontschelp, blauwe trekkervis ("blue tang"), blauwe koffervis, en een clownsvis(lipvis). De oogst 

is dus niet slecht.  
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De tweede duik levert een Napoleonsvis, een manta met poetsvis, trompetvissen, een zeeveer, , 

heremietkreeft, en de gestreepte en roodstaart vlindervis op. Verder zien we een steenvis. Even een 

demonstratie dat tropisch duiken iets is waar je bij op moet letten. Marion ziet de vis eerst en wil 

hem ons aanwijzen en zorgen dat-ie gefotografeerd kan worden. Een van de leden is inmiddels 

omgedoopt tot Remi. Hij wil tonen dat hij nergens bang voor is en jaagt hem weg voor de anderen er 

goed naar hebben kunnen kijken of de foto is genomen. 

Nelleke is ondertussen met 

de bus naar de stad gegaan. 

Er is een overdekte shopping 

mall, waar het water nog 

steeds door naar beneden 

komt. Een van haar doelen, 

los van nuttig tijd stuk slaan 

terwijl de rest op de boot zit, 

is geld opnemen. 

De eerste ATM’s zijn in 

opkomst, maar een 

fatsoenlijk mens wisselt een 

cheque. De Israëlisch hebben 

een ander beeld van 

fatsoenlijk mens dan onze 

groep. Ze moet haar handtekening drie keer zetten voor de beambte van dienst overtuigd is dat het 

geld rechtmatig afgegeven kan worden. 
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De terugreis vindt ze best 

spannend. Alles is geschreven 

met Hebreeuws alfabet, dus 

welke is de goede? Ook het feit 

dat de helft van de passagiers 

met uzi7 loopt alsof het een wat 

groot uitgevallen tandenstoker is 

draagt niet bij aan een gevoel 

van veiligheid. Maar ze stap uit 

bij Aqua Sport met de conclusie 

dat alles goed is gekomen. Met 

haar dan, Eilat is er minder goed 

afgekomen. Ze heeft op veel 

plekken de schade gezien die één 

regenbui heeft aangericht. 

Eilat en bootduiken met de Zorba, 24 december 
Vandaag duiken we met de Zorba, en 

we zijn niet de enigen aan boord. Er is 

een groep skinhead “multi-level” 

duikers van duikschool Octopus. 

Allereerst hebben ze een grote bek, 

omdat we, volgens hen, niet hard 

genoeg werken met het heen en 

weer sjouwen van spullen.  

Zo vinden mijn rug en ik een fles per 

keer genoeg. Zij zijn van mening dat 

een echte vent 2 flessen en een tas 

sjouwt. Daarnaast maken wij twee 

duiken op een dag. Ook dat is iets 

voor watjes. Multi-level divers maken zo veel mogelijk duiken per dag (minimaal 4) waarbij met 

allerlei draaischijven wordt berekend hoeveel minuten ze hebben. 

                                                           
7 Pistool mitrailleur van Israëlische makelij. 
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Wij leggen ons neer bij onze watjesrol en duiken 

lekker. Dat wil zeggen, op dat kleine moment van 

bijna-ongeval na. Vandaag duik ik met Tim. Eerst 

bij Nelsons Village, een geliefde plek tussen Eilat en 

Taba, tegenover een aantal huizen/hotels (die 

Nelson's Village worden genoemd). Het voordeel 

van deze locatie is dat het niet extreem diep is, 

met veel afwisseling. Er zitten onder andere garden 

eels, die alleen heel voorzichtig te benaderen zijn. 

De tweede is bij Moses Rock. Aan het begin wordt 

uitgelegd dat het niet erg diep is, max 12 meter, en 

dat we snel af moeten dalen. Als enige buddypaar 

gaan we links over boord, terwijl de rest de andere 

kant van het schip pakt. Als ervaren instructeurs 

hoef je ons het concept van snel dalen niet uit te 

leggen. Onze kant blijkt veel dieper dan 12 meter. We dalen als een baksteen, en dan is op 20 meter 

ineens de lucht op. 

Wat blijkt: het personeel op de 

boot vindt dat ze de flessen open 

moeten draaien. Dat is “de andere 

kant op”. Tim en ik hebben onze 

spullen gecontroleerd, en in orde 

gemaakt, en daarna zijn de flessen 

dicht gedraaid door ze. In een 

natpak ben je bewegelijk genoeg 

om het probleem snel op te lossen: 

kraan opendraaien, duik afmaken 

langs Joshua en Moses rock en een 

opvoedend gesprek met het 

bootpersoneel.  

 

Wel hebben we er van geleerd. Sinds die dag bedreig ik 

iedereen die in de buurt van de kraan van mijn fles komt. Het 

heeft me al een paar keer geholpen. Ook Tim heb ik nog wel 

eens horen zeggen “iedereen blijft met zijn poten van mijn 

kraan af”. Tim kan heel duidelijk zijn. 
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De lunch aan boord is trouwens prima. Nieuw vandaag zijn de doopvontschelp en de mangrove of 

“op-zijn-kop” kwal. 

Egypte, 25 december, 1e kerstdag 

Sinaï en St-Catherine Klooster 
Het advies is niet iedere dag twee duiken te maken, maar ook 

wat rust in te bouwen. En dus doen we dat vandaag op eerste 

kerstdag. Eén groep gaat quad rijden. Vooral de Jongkees clan 

heeft veel met scheuren met gemotoriseerde 

transportmiddelen. Motoren, omgebouwde campers of 

opgevoerde auto’s, het 

maakt ze weinig uit. Op het 

moment dat er gas gegeven 

kan worden veranderen de 

gemoedelijke vader en 

zoons in een soort Hells 

Angels zonder al te 

criminele bijbedoelingen. 

Met een quad het 

woestijnzand in is dus iets 

waar ze niet omheen kunnen. We zijn er niet bij geweest, maar 

geloven de geruchten dat ze de instructeurs tot wanhoop 

hebben gedreven en ten minste één quad vast hebben laten 

lopen. En dat Oscar en Marion serieus hebben geprobeerd onze 

prille  vriendschap in de knop te smoren door spontane 
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zelfdestructie8: Marion loopt whiplash blessure op door met het rechterwiel van haar quad in een 

kuil te raken dat als aanloop te nemen om vol tegen de rotswand op te rijden. 

 

Oscar’s quad krijgt met een lekke band waardoor die redelijk onbestuurbaar wordt, zeker op het 

moment dat hij vanuit het woestijnzand plots het asfalt raakt. Daarbij komt hij in botsing met de 

quad van Tim. De quads zitten daarna shocking klem. Maritim leerdt de Israëlische instructeurs 

vervolgens dat Hollanders zich niet laten afleiden door een plasje water. Het verwijderen van zand is 

                                                           
8 In de daaropvolgende jaren blijkt dit gewoonte gedrag waar je je geen zorgen over hoeft te maken. 
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voor quad instructeurs een dagelijkse routine. Of dat ook geldt voor bagger zijn we nooit te weten 

gekomen. 

Zelf stappen wij “aan de overkant” bij 

Red Sea Resorts in een touringbus en 

gaan op excursie naar Egypte, met o.a. 

Remi & gemalin. We gaan in Taba, net 

buiten Eilat, de grens over; veel 

stempels en handtekeningen en streng 

ambtelijk kijken, maar verder 

probleemloos. In Taba is een korte stop 

bij het Taba Hilton, daarna stoppen we 

opnieuw bij Coral Island, en hebben 

zicht op het fort dat op dit eiland is 

gebouwd. Het is gek om je te realiseren 

dat we met l’Amie er zo heen gevaren 

zijn, en nu het hele gedoe met grenzen, paspoorten en stempels af moeten werken. We volgen de 

Rode Zee tot Nuweiba, en trekken dan verder de Sinaï in. 

Ons beeld van een woestijn is beperkt, of eerlijker nog, het bestaat helemaal niet. Des gevraagd 

zouden we kunnen komen tot een enorme zandbak waar je met schepjes en emmertjes kan spelen 

als het niet te warm is, en een plaats waar je kameel kan rijden, als je Bedoeïen bent. 

De werkelijkheid kunnen we moeilijk bevatten9. Allereerst is het een heel geaccidenteerd terrein, 

met veel heuvels en bergen. En ja, het is hartstikke droog, al is er na de regen wel wat vegetatie te 

zien. We passeren de Wadi Ghazala, en weten nu wat het is als daar water in terecht komt. 

Bedoeïenen op kamelen komen voor, al zie je meer militairen en souvenirverkopers. En die verkopen 

alles wat los en vast zit. 

Neem nu een echte 

Sinaïsteen, een ketting of 

een kleedje. En zeker iets 

met een afbeelding van de 

scarabee of mestkever. Die 

vinden we zo leuk, dat we 

er bijna iets van kopen. 

(Om er later te ontdekken 

dat het werkelijk het 

meest afgezaagde souvenir 

van Egypte is) 

Zonder toeristenmeuk 

bereiken we uit eindelijk 

de twee hoogste bergen 

van Egypte: de Sinaïberg (2285 m) en de Katharinaberg (2642 m).  

De eerste wordt ook wel de Mozesberg genoemd, omdat dit de berg is waar Mozes met zijn 

geboden10 vanaf zou zijn komen wandelen. En dat is niet het enige bijbelverhaal waar je tegenop 

                                                           
9 Voor meer details luister naar Joey’s Camel 
10 15 stuks volgens (History of the World part I) 

https://www.youtube.com/watch?v=BA3xNmqykUo
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loopt. In feite is het gebied één grote bijbelvertelling, maar wel met een heel ander beeld dan dat 

van de polder-Christen. Waar er, citerend uit de bijbel (of de Koran als het een poldermoslim is), met 

verschrikking wordt gesproken over Abraham en zijn vrouwen, die zomaar de woestijn in 

trokken/werden gestuurd, zie je nu de 

Bedoeïen, die niets anders weten en willen dan 

als nomaden door het gebied trekken. En dat 

moet dus al duizenden jaren zo gegaan zijn. 

En hoewel we de Rode Zee tot nu toe niet 

hebben zien splijten, zien we het offerlam van 

Aäron in de rotsen en de (nu niet meer) 

brandende braamstruik11. 

Een ware gelovige zorgt dat-ie bijtijds op deze 

plek is, om tegen de Sinaïberg op te lopen voor 

het te heet wordt. Doel van onze Israëlreis is 

niet om bede te varen, maar duikboot. De 

wandeling berg-op laten we dus blijmoedig aan 

ons voorbij gaan, wij focussen ons op het 

klooster. 

Het is een van de twee oudste nog functionerende kloosters ter wereld. In de derde eeuw is er een 

kapel bij de gebluste braamstruik gezet, en vervolgens is dit in de 6e eeuw uitgebouwd tot het 

huidige Grieks Orthodoxe klooster. Grieks Orthodoxen maken hele mooie iconen, en dit klooster 

heeft een van de mooiste verzamelingen ter wereld. Het klooster is dan ook op de werelderfgoedlijst 

gezet. 

Nu is Egypte een overwegend islamitisch land, en dus is er 

geëist dat er ook voor de bezoekende moslim wordt gezorgd. 

Je hoeft dus niet gek op te kijken als je ineens tegenover een 

moskee staat. 

Van ons 

gezelschap ben ik 

degene met het 

laagste cijfer voor 

de “basiscursus 

wereldreligies” in 

het algemeen en 

“Christendom” in 

het bijzonder. Er 

zullen me dus 

veel details zijn 

ontgaan, maar 

het geheel van 

het klooster, zo aan de voet van de bergen maakt veel 

indruk. Zo is er in het klooster de bron van Jethro, waar 

                                                           
11 Zie Exodus 3 of Life of Brian 
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ik wat Tull nummers fluit, maar een spontane verschijning van Ian Anderson zit er niet in.  

Helaas mag je binnen niet fotograferen, maar een ansichtkaartenrek biedt enige uitkomst. Wel kan 

er stiekem een foto worden gemaakt van het schedelhok, waarin men de vorige monniken bewaard.  

Vervolgens is het haptijd12, waarbij we eindigen in een restaurantje in de buurt van een 

herdenkingsmonument voor Anwar Sadat. 

Verder is rijden door de woestijn 

prachtig, en valt op hoe hard het 

geregend heeft. Ook na drie 

dagen staan er nog enorme 

plassen. 

Onderweg wordt er nog een extra 

toeristenstop ingelast bij een 

Bedoeïenenkamp. Om het 

spannend te maken wordt verteld 

dat het een nomaden volk is, en 

dus niet zeker is of het kamp er is. 

Bij onze eerste ervaring buiten Europa 

realiseren we ons onvoldoende de kracht van 

een “tourist trap”. Natuurlijk zijn ze er, en 

anders zet de VVV look-a-likes in. We krijgen 

brood, dat ter plekke op een bolle plaat wordt 

gebakken, en geserveerd met mierzoete thee. 

Men doet er aan in- en verkoop. Zo kan je één 

ketting kopen voor 10 dinar, en twee voor 15.  

                                                           
12 “Haptijd” is de vaste aanduiding van weer een andere duikmaat van Tim, Ina en mij: Arthur Palache 
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Ook doen ze op het kamp aan ruilhandel. Voor een hoogblonde Zweedse wordt spontaan 25 kamelen 

geboden. Uiteindelijk stapt ze toch weer in de bus. Zelf ben ik op zoek naar wat Egyptische munten. 

Nu is het geld er niets waard, dus zeker de munten niet. Onze chauffeur blijkt er een paar te hebben. 

Als hij met ons om de foto mag kan ik 

ze krijgen… 

Na terugkeer is er nog een stukje dag 

over, en wat is er dan mooier dan een 

duikje? Eerst laten we de (peperdure) 

taart voor Oscar’s verjaardag 

verdwijnen, daarna maken Tim en ik 

een mooie nachtduik naar een diepte 

van 36 meter. 

De bedoeling was trouwens 

dat er een bijzonder 

kerstmaal georganiseerd zou 

worden, maar aan dat plan 

heeft de regen een einde 

gemaakt. In feite eten we de 

hele week bij de Italiaan of 

het visrestaurant aan de 

overkant. 
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Israël 

Timna Park, 26 december 
De tocht door de Sinaï maakt 

nieuwsgierig, en dus stappen we 

vandaag in om het Timnapark in 

de Negev te bekijken. Het is 

minder ver dan gisteren, 30 

kilometer ten noorden van Eilat. 

De rit gaat in een zespersoons 

jeep, met voorin Remi en verder 

zijn vrouw, en wij. 

Het gebied is ook droog, en 

heeft ook heuvels, maar verder 

ziet het er totaal anders uit. De 

grond is sterk koperhoudend, 

wat tot een meer groene kleur 

leidt. 

De koper werd vijfduizend jaar B.C. al gewonnen. We kunnen een kijkje in de mijnen nemen en in 

praktijk ervaren dat de mens toen veel kleiner was. Ook mogen we zelf in een bergje puin op zoek 

naar koper. Dit is het gebied waar koning Salomo heeft geleefd. In de rotsen zijn twee enorme 

pilaren uitgesleten die naar hem zijn genoemd: “De pilaren van Salomo”. Ook staat er de ruïne van 

een Egyptische tempel in het gebied. Het is niet meer dan een muurtje en maakt weinig indruk. 

 

 

Verder zijn er verschillende muurtekeningen en een aantal hoodoos, hoewel we in 1993 niet veel 

verder komen dan “een opmerkelijke rots”.  

Kopermijn en Pliaren van Salomon 
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Uiteraard kijken we ook of er wild te zien is. En jawel, 

het lukt, er komen een paar prachtige Nubische 

steenbokken in beeld. Remi spurt er met zijn camera 

naar toe zodat hij in ieders beeld staat. Hij drukt een 

paar keer af en begint vervolgens hard in zijn handen 

te klappen omdat hij ze wil zien rennen. Remi is een 

lul. Mijn foto is niet meer geworden dan “de stip is 

ome Flip”, maar hier is-ie!  

Na de excursie is er nog ruim de tijd om andere dingen 

te doen. Duiken dus 😊 

Eerst stap ik met Oscar het water in. We besluiten bij Moses 

rock te duiken. In feite zijn het twee rotspunten (de kleinste is 

Joshua Rock) aan de rand van het natuurreservaat van Eilat. 

Ze liggen vlak aan de kant en worden ook veel door 

snorkelaars bezocht. In tegenstelling tot de rest van het 

reservaat zijn ze goed te bereiken door om de boeien van het 

heen te zwemmen. Ondiep, maar een absolute aanrader. Je 

kan er ook met een boot heen, maar als je een beetje gas 

geeft is het goed te snorkelen. En als je niet te diep gaat kan 

je ook nog eens 75 minuten wegblijven. 

Als altijd wordt in de aangeschafte natuurgids opgezocht wat 

we allemaal zien. De eerste dag kom je in verbijstering niet 

verder dan rode, gele en blauwe vis maar nu kijken we 

verder. Alles bij elkaar zien we heel veel van wat er in het 

boek wordt genoemd, ook ongewervelden. En als je het terug 

zoekt zie je later meer13. 

In 1993 is een duiker nog een beetje indrukwekkend. Als 

we er uit komen zijn er dan ook badgasten die met Oscar 

op de foto willen. En laten we wel wezen, wie wil niet op 

de foto met een jonge Noord-Hollandse god? 

Jan wil graag een nachtduik maken. Hier is wat discussie 

over, want hij is nog steeds niet stabiel onder water. Met 

Tim en Ina ben ik de hoogst gekwalificeerde instructeur 

van de groep, en dus valt mij de wat twijfelachtige eer te 

beurt om hem “uit te mogen laten”. Bij de start is het 

zicht slecht en moet ik opletten dat hij niet door 

koraalduivels heen zwemt. Daarna gaat het uitstekend 

en zien we heel veel. En laten we wel wezen, al is het 

niet de beste duiker van de groep, het is een prima vent. 

                                                           
13 Een “ontdekking” die 20 jaar later leidt tot het project Wereldwijde Onderwaterbiologie, ook weer een 
Kool/Prenen project. 
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We eten weer aan de overkant van de weg, waarbij ik er in slaag om een kop koffie over mezelf heen 

te gooien….. waar onmiddellijk een foto van gemaakt wordt. 

’s Avond komt de groep bij elkaar op het weer opgedroogde hotelterras om een deuk te slaan in de 

enorme voorraad chips en nootjes die is meegenomen vanuit Nederland. 
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Dolfijnen en natuurreservaat, 27 december 
Vandaag staan twee bijzondere duiken centraal. De eerste is Dolphin Reef. Zoals de naam aangeeft: 

hier heeft men dolfijnen in een met netten afgezet gebied. Toch leven de dolfijnen niet in 

gevangenschap. Ze vinden het gezellig, er is voer, maar als ze zin in hebben springen ze over de 

netten om een Golfje van Akaba om te zwemmen. 

  

Dolphin Reef impressie van Marion 
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Er is een maximaal aantal duikers per keer om te zorgen voor de nodige rust voor de dolfijnen. Wij 

zitten in de 2e ploeg met Remi en gemalin, Jan, Oscar en Marion. 

Vandaag grijp ik voor het eerst preventief medisch in 😊. Marion is wild enthousiast over de 

dolfijnen, en zit al voor de groepindeling strak in duikpak. Bovendien heeft ze in Nederland al 

besloten het niet koud te hebben en te duiken met een 7 mm pak. 

Het gevolg laat zich raden, ze raakt oververhit. Een ding heb ik geleerd als het gaat om oververhitte 

mensen. Discussie werkt niet. Dus kieper ik haar, na een halfslachtige poging om het uit te leggen, 

van de steiger af. Dit blijkt een prima oplossing, al moeten we achteraf constateren dat er daarna 

nooit meer een rem heeft gestaan op gooien en smijten met water….. 

Duur en toeristisch zijn de sleutelwoorden voor Dolphin Reef. Toch is het een excursie die iedereen 

aan te raden is. Via een luik in een net zwem je het gebied binnen Of ze met je komen spelen hangt 

van hun bui af. Het duiken gaat onder leiding van een instructeur. Nooit mijn sterkste punt geweest, 

maar deze keer valt het minder op omdat Remi als Theo de Tank overal over, tussen en langs duikt, 

om zo dicht mogelijk bij de dolfijnen te komen. Het is jammer dat hij niet alleen lomp, maar ook heel 

dom is. Dolfijnen zijn niet alleen intelligent (in geval van Remi zelfs verregaand superieur), maar ze 

zijn ook razendsnel. We zien ze dan ook alleen in de verte. Voor het vaker voorkomende geval dat de 

dolfijnen uit de buurt blijven is er een wrakje afgezonken. Daar ligt ook wat rommel, zoals een 

koekenpan. Ik gebaar dat je best hard kunt slaan met zo’n pan. En hoewel Remi geen ros met de pan 

heeft gehad is het beeld nog jaren gebleven.   

Ook zijn er een aantal aardige rotspunten die mooi begroeid zijn. Daar zien we wel murenes, een 

koffervisje en veel mangrove kwallen. Het is dus zeker een geslaagde excursie. 

’s Middags gaan we naar het natuurreservaat Coral Gardens naast de deur (en nog steeds zonder 

beschermend muurtje). Daar hebben we eerst enorm gezeik met de beheerder, maar uiteindelijk 
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maak ik met Oscar en Marion een hele mooie duik tussen de prachtige koralen. Het reservaat loopt 

vanaf Aquasport door tot aan het het Zeeaquarium. De koraal structuur is in tact, via een met boeien 

afgezette ingang mag je het water in en uit. Na de "Garden" komt de drop off. Deze "Wall" gaat nog 

veel dieper dan 24m. 

Ik raak nog aan de praat met een Israëlische die vindt dat wij een gemakkelijk leven hebben, omdat 

zij nooit vrede heeft gekend. Ze heeft een punt. 
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Laatste dag, 28 oktober 
De dag voor de terugvlucht wordt er, volgens voorschrift, 

niet gedoken. Dus wat gaan we doen? Jawel, vissen 

kijken!!! 

Maar eerst wordt er uitgebreid ontbeten, zoals alle 

voorgaande dagen wederom met een broodje shoarma en 

een kop nescafe, en worden de spullen uit de lockers 

gehaald en ingepakt voor de terugvlucht. Op een van de 

foto’s staat Jan met een opgerolde broekspijp, zodat zijn 

bloedende knie zijn lange broek niet verpest. Ook boven 

water is hij een brekebeen. 

Maar dan over de vissen. Dicht bij de Egyptische grens ligt 

Coral World, niet te verwarren met Coral Garden. Coral 

World is een aquarium. Een bijzonder aquarium. Er zijn 

bassins met haaien, roggen en schildpadden, en een aantal 

aquaria met vis. 

Maar het meest bijzonder is de centrale toren die even buiten het strand staat. Hier kan je een trap 

af en dan onder water kijken naar wat er zoal langs komt. Na elf duiken hebben we er nog niet 

genoeg van, dus we trekken massaal naar het “ding”. Voor hen die dan nog niet genoeg gezien 

hebben is er ook nog een yellow submarine14. Wij mogen niet meer onder druk, dus los van de 

kosten valt dit af. 

  

                                                           
14 Voor een globaal idee: volg de link 

https://www.youtube.com/watch?v=m2uTFF_3MaA
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Aan het eind van de dag is 

de koek op. We rijden met 

de bus naar Ovda. Voor de 

kinderen en de oppas-oma 

hebben we een reeks T-

shirts en een grote bijdrage 

aan de blikjesverzameling 

van Wart. 

De nachtvlucht naar 

Amsterdam is direct, dus 

het is overzichtelijk. Hier 

en daar zie je buiten een 

verlichte stad, en verder is 

het je tijd uitzitten. 

Op Schiphol halen we de auto op 

bij P315, en rijden naar ons huis 

aan de Saskerstraat in Koedijk. 

Het was 

een 

geweldige 

ervaring, al 

vind ik 

mezelf nog 

steeds een 

koud water 

duiker. 

                                                           
15 Kosten een week parkeren ƒ 75,- 
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En ook nog dit 
Hoe het verder is gegaan met ons 

en Les Prenenz, zoals we het 

latere viertal aanduiden, is te 

vinden in verschillende 

vakantieverslagen en er zijn foto’s 

als bewijs. 

Een meer direct gevolg is dat 

Nelleke een trui heeft ontworpen 

en gebreid waar een 

onderwaterimpressie van de 

Rode Zee in is verwerkt. Hoewel 

haar mening een aantal jaren was 

dat je er niet dood in gezien wilde 

worden, is in 2015 een foto van de trui gemaakt ter promotie van de tentoonstelling Breien! De trui 

is dus nu cultuur en vintage, dus ik mag er weer mee over straat.  

Esther raakt er door geïnspireerd om 

een natuurgids te teken. De kans dat 

die in een museum eindigt achten we 

een stuk kleiner. 

Reünie uitnodiging van Marion 

T-shirts, meer T-shirts!!! 

https://www.albelli.nl/onlinefotoboek-bekijken/cd141695-1837-42bd-ad5d-d2366c88054f

