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Vooraf 1 
In 2018 hebben we gevierd dat we 25 bevriend zijn met Les Prenenz. 

Een goede smoes om de herinneringen van de eerste vakanties weer 

eens op te zoeken. Van deze vakantie stond al een verhaal op onze 

website. Maar niet met plaatjes. In 2019 is dat alsnog verbeterd. Wij 

geven geen enkele garantie dat de toch al twijfelachtige inhoud 

daardoor aan kwaliteit heeft gewonnen. Maar het is leuker om door te 

bladeren. Met op deze pagina de beelden die sommige van ons hadden 

Vooraf 2 
Twee keer zijn we met Duikschool Maritim naar de Rode Zee geweest. 

Door onze verhuizing zijn we niet alleen in ruimte, maar door 

schoolvakanties ook in tijd gescheiden. Deelname aan een volgende 

clubreis is niet meer mogelijk. Tegelijk willen we best weer eens met 

Les Prenenz op stap. Dat zijn er inmiddels 

drie: ze hebben een 2 jarige dochter Beryl. 

Bij ons willen Esther en Wart wel mee. Maar 

daarmee loopt de prijs hard op, al is Beryl 

grotendeels gratis. En dus bedenken we dat 

een goedkope bestemming wel een oplossing is. Die wordt 

gevonden in Egypte, in het Sinaï dorp Sharm el Sheik, in het 

Bedoeïenen “dorpje” Shark’s Bay. “Budget Location” staat er met 

grote letters op de folder. Ziet er authentiek uit! 

Wel is er nog een dingetje 

met besmettelijke ziekten, 

maar daarvoor kan je ingeënt 

worden. Een arts krijgen we alleen niet georganiseerd, 

en dus komt Marion langs om ons, naar wij aannemen, 

op min of meer legale medicijnen in te spuiten. Zie 

bijgaand the needle and the damage done! 

 

1 ROB 

2 ESTHER 

3 WART 

4 MARION 
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Schifol1 - Sharm el Sheikh, 9 november 
Om 12.00 uur brengt Bert ons met z'n Nissan Florida en alle spullen (jawel, dat past als je 

maar genoeg sokken thuis laat!!) naar Schifol (dat ligt even voorbij Ofeusden). Bert zegt dat 

hij erg van de dofei geniet, maar 

dat is natuurlijk onzin want het 

is herfst. Voor de balie sluiten 

les Prenenz zich bij ons aan. 

Nadat we het klafekje zijn 

gepasseerd kan de vakantie 

beginnen. Het valt op, dat er 

waanzinnig veel duikers naar 

Egypte afreizen, o.a. een grote 

groep van Piranha uit 

Geldermalsen. Het Air-Holland 

toestel stijgt om 16.00 uur op.  

                                                             

1 Bert is van mening dat “ph” uitgesproken moet worden als “f”, zoals in photo. Om het niet ingewikkeld te 
maken schrijven we het in dit verslag ook maar met een “f” 
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In het eerste deel van de vlucht is er veel 

turbulentie. Daarna worden de TV’s aangezet. 

Een mooie video over koraalriffen en de film “The 

President”. Om circa 20.45 uur landt het vliegtuig 

op Sharm el Sheikh. Een menigte stort zich op de 

chaotische aankomsthal. Na enige tijd staan we 

buiten met het verkeerde visum. We mogen ons alleen in Sharm ophouden. Om het visum te 

wijzigen moeten we naar het consulaat in Eilat. We besluiten dat we dus alleen naar Sharm 

gaan. 

Buiten de deur staat de taxi van Umbarak op ons te wachten 

en om 22.30 arriveren we bij het Bedouin Dive Home. Onze 

kamers bestaan uit 2 stenen muren met rieten 

vlechtschermen voor en achter. Er kan een luik worden 

geopend, zodat het geheel iets van een fritestent weg krijgt. 

Maar goed als je gaat voor low-budget en authentiek, moet 

je het ook goed doen. 

Het sanitair is een eindje 

verderop, en wel met hyper 

moderne blauwe wastafels en 

toiletpotten. Wie zegt dat er 

low-budget geen luxe kan zijn 

😊. 

We drinken nog een kop-een-soort-van-koffie en de 

kinderen eten een stofoesje.  

Ik vertel de mop over het opstenen van kamelen, deze blijkt 

de rest van de week zeer bruikbaar. Daarna gaan we naar 

wat ze ons als bed hebben verhuurd. Oscar, Marion en Beryl 

slapen naast ons, Wart en Esther hebben een eindje 

verderop een hut. 



 

6
 

Bedouin Dive Home, 10 november 
De volgende dag proberen we 

duikflessen te scoren. Dit is een sport 

op zich. De balie handelt iedereen een 

voor een af, waarbij vooral Israëlische 

groepen heel veel tijd kosten. (Perfect 

passende uitrustingsstukken worden 

afgekeurd, en vervangen door 

materiaal dat 2 maten te groot is).  

De sterren op onze brevetten worden 

aanvankelijk met de nodige argwaan 

bekeken, maar als het CMAS brevetten blijken te zijn, is alles vlot geregeld. Wel vindt er bij 

de eerste duik nog een korte "materiaal" controle door “Sam” plaats, maar ook die test 

passeren we soepel. Het onderwater leven is fantastisch. Op onze eerste vakantie duik in 

Shark’s Bay zwemmen over een canyon en over uitgestrekte koraal velden. Allereerst vallen 

de vissen op: geep, barracuda, blue tang, blauwe-, oranje gestreepte- & picasso-trekkervis, 

koraalduivel, papagaaivissen in uiteenlopende soorten en maten, zeekanaries, doktervissen, 

maan-, reuzen- & pauw rifbaarzen, anemoonvis, vlindervis, tonijn, knorvis, napoleonvis, 

stekelige eekhoornvis. Trompetvis en een sergeant majoor. Met uitzondering van Beryl (“in 

het water zijn vissen, dus ik niet”) brengt iedereen uren op het rif door. 

We gaan zelfs voor de nachtduik: Duik voor de hut. Na overdag snorkelend een reuzen 

murene tegengekomen te zijn, zien we 

bij het te water gaan nu zeevonk. Als 

de lampen aangaan: Sepia elegans, 

pijlinktvissen, prachtige zeelelies, 3 

soorten zee-egels (potlood-, giftige en 

zwarte) verschillende 

zeekomkommers, ook slapende 

papegaaivissen, een grote 

napoleonvis, en grijze murene. Tussen 

het koraal zijn er veel poetsgarnalen.  

Bedouin Dive Home, 11 november 
Eten doen we in het restaurant van Umbarak. De bediening is hier bijzonder vriendelijk, al 

moeten de obers soms wel heel erg kwijlen van Beryl. Bij het eten wordt standaard brood (= 

pannenkoek), salade en tahini (een soort dipsaus op basis van sesamzaad) geserveerd. Maar 

het eten is smakelijk, en er is tamelijk veel keus. Koffie drinken doen we op het terras voor 
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onze kamer, waar we inmiddels een voorloper van stoelen hebben georganiseerd (Xenos-

kwaliteit). De meegebrachte voorraad uit Nederland doet het bijzonder goed. ‘s Middags 

zien we dolfijnen in de verte. We zwemmen er achter aan, maar moeten vaststellen dat die 

beesten nog tamelijk hard kunnen. Met hulp van een aantal Egyptenaren klimmen we op de 

kant en lopen nog een tijdje achter de dieren aan, maar ook dit mag niet helpen. 

Duiken doen we uiteraard ook, 

nu voor de hut naar links. Geep, 

barracuda, blue tang, blauwe & 

Picasso trekkervis, 

koraalduivels, papegaaivis, 

zeekanaries en doktervissen 

zijn veelvuldig te zien. Een 

grote napoleonvis met een 

haak in zijn bek komt op ons af 

en blijft om ons heen 

zwemmen. In de diepte 

zwemmen onder andere 

scholen roodtand doktervissen. Aan het eind van de duik kijken we met Esther in een kuil 

voor de deur met een mooie koraalduivel en een grote slak (priktolslak?). Na de duik is het 

weer snorkeltijd. We zien dolfijnen in de verte, een blauw gestippelde stekelrog, kleine 

koffervissen en reuzen 

murenen. Na het vertrek van 

een vissersboot wordt het 

onrustig in de baai. Esther ziet 

een haai, wij komen niet verder 

dan een black tail barracuda, die 

wordt gevolgd door een grote 

school bluefish Daar omheen 

jagen valse bonito's. We vinden 

een mooie cilindervormige kwal 

en een matrasvormige kolonie 

salpen. 
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En ook de nachtduik herhalen we waarbij we voor de hut naar links gaan. Twee mooie 

doorschijnende Sepia elegans, een kleine Sepia off., veel veersterren en een enkele 

kokerworm. Er zijn opvallend veel verschillende doktervissen. 
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Medische problemen, 12 november 
De derde dag ontstaat de 

eerste ellende: Oscar heeft 

een voedselvergiftiging. 

(waarschijnlijk was de kofta 

rauw). Even later gaat Nelleke 

door een enkel. 

Wel hebben we dan al veel 

gedoken en gesnorkeld. 

Esther geeft inmiddels 

volledig door wat de 

mogelijkheden van een 

snorkeluitrusting zijn en vindt 

het ene beest na het andere. 

Voor het vulstation te water is 

voldoende voor leuke 

zeebaarzen, gorgonen en 

sponzen. Ook zien we een 

drietal grote vissen: 

krokodilvis, napoleonvis en 

reuzenzeebaars. (En 

barracuda’s). De 

duikschoolklasjes doen 

zandwerpwedstrijden.  

Bij de nachtduik zien we doopfontschelpen en tweekleppigen die 

helemaal ingegroeid zitten in het koraal. Ook zien we een mooie 

bril koffervis, veel scholen kleiner vissen zoals de signaalvis en 

mooie veersterren. Verder is het een duik met weinig 

bijzonderheden en zeker minder dan de dag duiken. 

Wart blijkt 's nachts niet handig in bergbeklimmen, hij ligt van 

onder tot boven open. Inmiddels hebben de meesten in meerdere 

of mindere mate last van hun darmen. 

Marion verwerkt haar medische triomf in een collage. Let vooral 

op de WC rol! Het toiletgebouw blijkt vaak ver weg ☹ 
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Storm, 13 november 
Na de duik is het weer snorkelen. 

Rond de bluefish zien we weer 

barracuda en horsmakreel. Dan: 

een manta. De spanwijdte is > 2 m. 

Rond het dier zwemmen drie 

loodsvissen. Hij laat zich goed 

volgen en aaien2. Nadat de manta 

een duik de diepte in maakt, begint 

een duikklasje spontaan en 

noodopstijging om het dier van 

dichtbij te zien. Met wat gebrul 

alarmeer ik Wart, die uiteindelijk er in slaagt om Manta te rijden. Ook Esther doet een 

poging ons in te halen. Ze strandt in een groep kwallen en wordt door een waterfiets naar 

het strand gebracht.  

Bij de tweede duik gaan Wart en ik op stap met onderwater 

fotograaf Marion. Na een tochtje aan/onder de oppervlakte 

waarbij we op plankton jagende "makrelen" en harders zien. 

Daarna gaan we vanaf de steiger naar rechts. Sepia, veel 

bluefish, koraalduivels, zeekomkommer, en ik zie het 

verkleuren van papegaaivis op het moment dat het dier wakker 

wordt. Door de opkomende storm wordt de stroom sterker we 

moeten op de terugweg hard zwemmen. Marion houdt het 

"kooltempo" niet meer vol en wordt door Wart en mij omgebouwd tot duwbak. 

‘s Avonds betrekt het, er valt zelfs wat regen. Als we 

eenmaal in slaap vallen steekt de storm echt op. 

Slaapdronken strompel ik naar buiten waar van alles in 

de rondte vliegt. Ik merk dat m’n pak weg is en ga op 

zoek. Pas na enige tijd dringt het tot me door dat Oscar 

het pak al geborgen heeft. Ook op zee is het paniek. De 

vloot duikersbootjes wordt gestart en naar volle zee 

gevaren. Na enige tijd gaat de wind weer liggen. In 

Nederland komen we er achter dat noordelijker in de 

Sinaï de storm grote verwoestingen heeft aangericht. Zo 

zijn in Eilat de zelfde muurtjes weggespoeld als in ‘93.  

                                                             

2 Dat je ook als een dier naar je toe komt je je handen thuis moet houden moesten we nog leren. 
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Na'ama Bay, 14 november 
De storm heeft onder meer 

tot gevolg dat het strand 

nog meer geharkt wordt 

dan anders. Ook het 

schoonvegen van de paden 

gebeurt weer met groot 

enthousiasme. Dat tegen 

de wind in stoffen op zich 

zinloos is vertelt niemand 

aan onze sympathieke 

schoonmaker. De lucht ziet 

er onwaarschijnlijk uit. De onderste en bovenste luchtlaag zijn bruin van het stof, daar 

tussen is het strak blauw. 

Bij de eerste duik na tropische 

storm en regen zijn de eerste paar 

meters zijn wat stoffig. In 

tegenstelling tot gisteren zijn er 

geen kwallen meer. Instructeurs 

ruimen het puin op dat door de 

storm van de boten is geslagen. 

We dalen af via de Canyon. Op 

diepte blijkt het anker van de boot 

van de duikschool helemaal 

overgroeid met koraal. Rond een 

rotspunt zit een grote school 

glasbaarzen. We komen weer een 

grote Napoleonvis tegen, hoewel 

het lang duurt voordat Wart hem 

ziet. Bij deze vis zit weer een 

reuzenbaars. Andere opvallende 

beesten: krokodilvis, blauw 

gespikkelde stekelrog. Na de duik 

vinden we al snorkelend een 

Mosestong. 
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Daarna gaan we met z’n vijven naar Na'ama Bay, Oscar achterlatend bij het blauwe toilet. 

We gaan met een taxi, een oude stationcar. Onderweg zien we kamelen en de bouwvallige 

hutten van de bouwvakkers. In Na'ama Bay kopen we de nodige T-shirts. Daarbij legt iedere 

Egyptenaar ons uit dat hij in Amsterdam is geweest en dat zijn vriendin Rita Corita heet: 

“Lekker bakkie koffie”. Op een goed 

moment ziet Wart een mooi shirt, alleen 

de kleur staat hem niet aan. Geen nood, 

de jongste bediende wordt met een shirt 

onder de arm naar de concurrent 

gestuurd om het te ruilen voor een 

exemplaar in de juiste kleur. We 

bezoeken nog wat duikscholen en halen 

wat chips, koekjes en drinken in een 

supermarkt. We eindigen bij een 

apotheker, om wat tape voor Nelleke te kopen. Marion moet hier bijna bijgebracht worden. 

In de schappen staan meer “totaal ontregelende medicijnen” dan een Nederlandse arts mag 

voorschrijven.  

Op de terugweg treffen we 

een vriendelijke chauffeur, 

die eerst straal de verkeerde 

kant op rijdt, maar ons na 

veel gebaren goed aflevert. 

Duik start slecht: Wart z'n 

lamp is stuk. Vrijwel 

onmiddellijk zien ze 6 sepia's 

elegans, die in formatie 

wegzwemmen.  

Daarna is het meer van het 

zelfde, mooie blue fish, papegaaivissen, zeelelies, koralen etc. Aan het eind van de duik gaat 
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het weer bijna fout. Mijn lood wordt door Wart vakkundig verwijderd, als ik tegen het koraal 

dreig te drijven. Maar dat hij ondanks de schaafwonden gewoon door duikt verdient respect. 

‘s Avonds is er weer regen, maar dit is zo minimaal, dat Marion en de kinderen besluiten 's 

nacht op het strand te slapen. 
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Nachtsnorkeltocht, 15 november 
We beginnen na het ontbijt weer 

met duiken, maar Marion moet 

wegens buikkramp en diarree 

vroegtijdig uit het water. Wij 

hangen nog wat rond bij de steiger, 

waar mooie gorgonen en sponzen 

tussen de rotspunten te vinden zijn 

(en Wart flessen opblaast). 

Esther heeft zich inmiddels 

ontwikkeld tot een speedboot met 

snorkel spullen, ‘s avonds besluiten 

we samen een nachtsnorkelduik te maken. Direct bij de start zien we een mooie, grote sepia. 

Verder veel slapende papegaaivissen, een egelvis, verschillende zee-egels die 's nachts uit 

het koraal komen, zeelelie, "hap-hap" koraal en zeevonk. 
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Sharm el Sheikh – Schiphol, 16 november 

De laatste dag brengen we op het strand door, Beryl gaat nu ook in het water: de eigen kuil 

loopt vol en daar is geen vis te zien. Wart blaast onder water 

een waterfles op. Deze van nature slappe fles is niet meer in te 

deuken. Hij gaat zelfs mee het vliegtuig in, maar ploft daar niet, 

tot Wart z’n spijt. Bij het afscheid van het restaurant krijgen we 

zowaar echte koffie. Oscar kan voor het eerst sinds dagen 

snorkelen, en ziet zoals altijd weer de mooiste dingen. Na het 

afscheid van iedereen regelen we taxi en gaan naar vliegveld 

Sharm el Sheikh. Daar ondervinden we een forse vertraging, 

maar uiteindelijk kijken we aan tegen het Rolls Royce teken van 

de Boeing 757. Aan boord krijgen we een Kofta maaltijd 

(feitelijk: gehakt ballen) en de film Mrs. Doubtfire.  

 

Door het ontregelde darmkanaal is 

het geen prettige vlucht, maar met 

een aantal sprints naar het toilet kom 

ik een eind. Uiteindelijk eindigen we 

midden in de nacht op Schiphol. 
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Bijlage, diving sites 

 


