
De eerste dagen met Eric in Seghe                         Honiara, 15 mei

Een week na het vertrek van James en Sachiko in Seghe komt Eric aan boord. 
Het gat in de romp is gedicht en op de dag van zijn aankomst kan ik de laatste 
laag primer aanbrengen. Het plan de campagne is om in vijf weken naar 
Honiara te zeilen maar duiken en fotograferen komt op de eerste plaats! 
Eric heeft een prachtige nieuwe Sony Alpha 7R2 camera in bruikleen gekregen 
en die moet aan de tand worden gevoeld. Geen betere plek dan dat aan boord 
van de 'ALK' te doen waar Eric en ik, ondanks de ruimtebeperkingen van een 
zeilboot, ondertussen wel weten hoe en waar we op mooie plekken kunnen  
komen. 
Het P38 vliegtuig uit WWII dat in Seghe aan het eind van de landingsbaan is 
gezonken in 8m diep water, is een mooi begin.

Drie mijl ten oosten van Seghe, aan de zuidkant van New Georgia Island, ligt 
een wir war aan eilandjes waar we een speciale duik maken. We maken kennis 
met Aldio die hier op zijn eigen kleine eilandje woont. Een kunstenaar die zijn 
kunstwerken op papier drukt dat hij zelf maakt. Mooi om zijn werk te zien en 
Jimmy kan de verleiding niet weerstaan om een mooie print te kopen. Aldio 
vaart ons in zijn bootje door uitgestrekte mangroven en zoutwatermeren tot 
we in een kloof aankomen. Hier beginnen we aan onze duik. Onder een grote 
boom zakken we af naar 20m en zwemmen dan op ons gemak door een kloof 
naar de buitenkant van het rif. De kloof is niet heel mooi begroeid maar het is 
een bijzondere ervaring om tussen de steile wanden door te duiken tot we in 
open zee uitkomen waar Aldio ons weer oppikt met zijn bootje. 



Helemaal kaal is de kloof niet!



Tetepare in de rebound en de lagune van Marovo
We hebben Eric verteld over onze ervaringen in Tetepare en hij wil de kans niet 
laten lopen doejongs te zien. 
We doen Tetepare dus voor de tweede keer aan. 
Opnieuw krijgen we wel een exemplaar te zien maar geen kans om er een 
mooie foto van te schieten. De plek schijnt ook maar door één of twee 
doejongs te worden bezocht. Jimmy vermaakt zich echter prima met de haaien 
rond onze ankerplaats. Hij heeft een vissenkop aan een stevige lijn bevestigd 
en overboord gehangen. Er zitten genoeg haaien in de buurt maar het duurt 
lang voor een grijze rifhaai de moed heeft toe te slaan. Jimmy geeft zijn 
vissenkop echter niet zomaar weg en biedt de haai weerstand maar die laat 
niet meer los. Ook al is het een relatief kleine haai van anderhalve meter, hij is 
super sterk en gaat er pijlsnel met zijn trofee vandoor.
Van Tetepare varen we terug naar Seghe en door naar de lagune van Marovo, 
naar het schijnt een van de langste lagunes ter wereld. De lagune heeft 
diverse passages naar open zee, voor duikers natuurlijk de plekken om te 
verkennen. Volgens de zeekaarten zou je niet door de Charopoane Passage bij 
het resort op Uepi eiland kunnen varen maar dankzij Google Earth weten we 
beter. De passage waardoor we naar open zee varen, is nergens minder dan 
15m diep.  Alleen het zicht is matig, er staat geen stroming en we treffen we 
er weinig vis aan. Niet de moeite waard om er met de duikflessen in te gaan.
De volgende passage, Lumalihe ziet er beter uit. Aan de westelijke kant treffen 
we een mooi stukje rif aan en via een 'sand chute' komen we bij een mooie 
drop-off aan. 

De zeezijde van het rif bij Lumalihi Passage in Marovo lagoon



We zitten in een periode met heel weinig tijverschil maar hier staat wel wat 
stroming. Jimmy en ik maken er een mooie duik. Voor de nacht vinden we een 
prima ankerplaats achter een eiland, een afgelegen plek maar tot onze 
verbazing zien we hier een zeiljacht liggen. We hoeven onze nieuwsgierigheid 
niet lang te bedwingen want al snel komt Maso, de schipper van 'African Spirit' 
langs varen in zijn bijboot. Maso is een half jaar eerder vanuit Australië 
vertrokken en is op weg naar Sorong in Indonesië. Hij vaart zijn prachtige 
schip helemaal alleen en duikt ook nog! Hij ligt al een week op deze plek en 
heeft ondertussen de duikstekken verkend. Hij vertelt ons over een rif met 
diepe kloven waar het wemelt van de haaien. Dat is niet aan dovemans oren 
besteedt. Met de ALK kunnen we in de lagune tot vlakbij de cracks komen en 
vandaar is het een kort stukje varen over het rif naar de buitenkant. Een 
prachtige duikplek waar we inderdaad veel haaien tegenkomen. De grijze 
rifhaaien zijn erg nieuwsgierig en soms doen ze een schijnaanval. Dat is even 
wennen. In Indonesië kwamen we vrijwel geen haaien tegen, laat staan dat ze 
aggressief waren. 

Voor ons eten zijn we afhankelijk van wat we aan vis kunnen vangen dus 
Jimmy en Eric gaan er ook met de harpoen op uit. Dat is oppassen geblazen, 
maar de haaien zijn niet zo aggressief dat ze echte pogingen doen de vis die 
Jimmy en Eric schieten te verschalken.

Een grijze rifhaai die Jimmy van wat dichterbij komt bekijken



Naaktslakje in de mangrove van Lumalihe Passage

Mangrove in Marovo



Op weg naar de Russell Islands
Na een week verlaten we Marove en varen door naar Peave aan de oostkant 
van Nggatokae Island. Onderweg komen we in de ogenschijnlijk ongerepte 
eilanden en riffen ineens een groot zeeschip tegen bij Mbili Passage. Het is een 
Chinees die er hardhout ligt te laden. We hebben de kaalslag al op heel wat 
eilanden in Marove gezien maar nu komt het wel erg dichtbij. Als de loggers 
overeenstemming hebben bereikt met de lokale landeigenaren om bepaalde 
percelen te mogen kappen, gaan ze rigoreus te werk. Na twee/drie jaar is een 
heel gebied volledig gekapt. 25 jaar later groeit daar nog steeds geen boom. 
Kale, met gras begroeide heuvels, is wat er overblijft. Een afschuwelijk gezicht 
en natuurlijk heel slecht voor de natuur waarvan de locals afhankelijk zijn voor 
hun voedsel. Maar voor een paar jaar zijn ze 'rijk'. 

Groene 'weiden' jaren na de kaalslag



Peave ligt aan een kleine lagune waar je met een zeilboot naar binnen kan 
varen. Qua onderwaterleven stelt het niets voor. Slecht zicht en koralen 
toegedekt met detritus. Het verband met de kaalslag op de eilanden ligt voor 
de hand.
Mbulo Island ligt maar 2M van Peave maar hier is het zicht beter. Het is 
prachtig begroeid maar veel vis, wat je op zo'n plek zou verwachten, komen 
we niet tegen.

Kicha Island daarentegen stelt ons niet teleur. Op de NO hoek staat wat 
stroming en dat zien we meteen terug in het visleven. Grote scholen fuseliers 
en doktersvissen zwemmen gretig in midwater om plankton te filteren en 
hongerige dogtooth tonijnen patrouileren over het rif naast de nodige 
rifhaaien.
Een gegeven moment horen Jimmy en ik een soort kort geraas waarbij het 
visleven helemaal in rep en roer is. Twee dogtooth tonijnen scheren met de 
snelheid van een straaljager vlak over het rif. Ongelooflijk wat een snelheid die 
onderwater in een fractie van een seconde kunnen bereiken!
Als we er later in de kuip over napraten, kan ik hier ook eindelijk de rat te 
grazen nemen die al drie weken met ons meevaart. Een gedenkwaardige plekje 
dat Kicha Island!
We liggen er aan een heel lichte mooring die voor de nacht niet veilig is en 
voor donker gooien we los en varen door naar Mborokua of Mary Island.
De volgende ochtend vroeg komen we daar aan. Ankeren is niet eenvoudig 
met steil aflopende riffen maar na lang zoeken vinden we een plek met zand 
en dood koraal waar we het anker in 35m water laten vallen. Met een lijn op de 

Mbulo is nog helemaal begroeid met ongerept, primair oerwoud



kant liggen we daar goed zo lang de wind niet draait. De plek is veelbelovend. 
Prachtig koraal dat uitbundig groeit op de grillige onderwater rotsformaties. 
Maar...geen vis zoals je die hier zou verwachten en ook weinig critters, niet 
helemaal vreemd op een afgelegen eiland. Een nachtduik levert echter wel wat 
leuke plaatjes op van neushoornvissen die heel dichtbij komen.

Een 'cliff-hanger' naaktslakje 

Neushoornvissen laten zich 's nachts goed 
benaderen



Na een dag varen we door naar de Russell Islands. Bij Mane Island gaan we 
voor anker en liggen weer met een lange lijn aan een boom vast. Een prachtig 
plekje met overweldigende, wilde begroeiing. Het weer is niet fantastisch als 
we aankomen en nodigt niet uit om meteen het water in te springen. Maar er 
moet ook geklust worden. De onderlijkstrekker in de giek is door de rat 
doorgeknaagd en de bijboot lekt. Met vereende krachten pakken we die 
klussen aan en voor de zon ondergaat en de regenbui echt losbreekt, is alles 
weer in orde. 

Voor anker met een lijn aan een boom in Mane eiland

Kinderen krijgen vaak de afgedankte kano's



De volgende ochtend gaan Eric en ik op verkenning uit in de bijboot. De plek 
waar we voor anker liggen is prachtig maar lijkt ons niet zo interessant om te 
duiken. De noordkust van Mane echter wel. We komen verschillende kloven 
tegen die diep in de koraalrotskust zijn ingesneden. Mooi voor fish-eye 
opnamen. Er zou hier ook een doorgang moeten zijn naar een soort 
binnenmeer met krokodillen maar die informatie is nogal 'sketchy'. Op de 
Google Earth kaarten is wel te zien waar het zou kunnen zijn maar in de 
branding op dit deel van de kust, is verkenning te gevaarlijk. Gelukkig bedenkt 
Eric dit ook en al snel zie ik hem tussen de brekers terugzwemmen naar de 
bijboot waarin ik ook aardig lig te deinen. Samen maken we later die dag 
mooie opnamen in de kloven. 

De volgende dag beginnen we met een onderhoudsbeurt van de 
duikcompressor. Die heeft er al heel wat uren opzitten en de olie moet nodig 
worden vervangen.  Daarna gaan we op weg naar Leru Cut, een smalle kloof 
die diep in de rotskust is ingesneden. Ik ga er als eerste in om de zaak te 
verkennen. Na meer dan 100m eindigt hij in de jungle waar grote rotsblokken 
de doorgang versperren. Een spectaculaire plek maar niet om krokodillen 
tegen te komen. Eric en Jimmy verdwijnen er voor een fotosessie meer dan 
een uur terwijl ik met ALK in de buurt blijf rondvaren. 
We eindigen de dag bij de Ron Islands waar op de kaart twee lagunes zijn te 
zien. Jimmy weet van een wetenschappelijk rapport dat hier veel krokodillen 
zouden voorkomen. Voor de ingang van de noordelijke lagune gaan we voor 
anker. Tijdens een verkenning kom ik in een meter water een nieuwsgierige 
zwarttip rifhaai tegen die komt kijken wat ik in zijn territorium uitvoer. Als hij 
me heeft bekeken, is hij weer snel verdwenen, typisch gedrag van deze soort. 



's Avonds worden we getracteerd 
op een klein ballet van twee 
manta's op 50m van ALK.
Als we de volgende morgen op het 
punt staan met de bijboot de 
lagune in te varen, praaien we een 
langsvarende bananenboot om te 
vragen hoe we in het 
krokodillenmeer moeten komen. 
De aanwijzingen die we de vorige 
dag kregen, blijken helemaal niet 
te kloppen of wij hebben het 
verkeerd begrepen. Waar zijn wij 
zonder Google Earth? John legt 
ons uit dat we in de zuidelijke van 
de twee lagunes moeten zijn en 
hoe we er kunnen komen. Dit lijkt 
ons betrouwbare informatie en we 
vragen John of hij ons er in zijn 
boot heen wil varen. Dat valt 
meteen in goede aarde. Een veel 
beter idee dan met al onze 
fotospullen in de bijboot zelf op 
zoek te gaan. Achteraf hadden we 
het ook nooit gevonden want de 
meanderende passage ligt 
helemaal verscholen in 
mangroven. 

We slingeren meer dan 100m door heel ondiep water over, onder en door de 
wortels van de mangrove tot voor ons de lagune opdoemt. 

Freediver Jimmy in Leru Cut



We varen het hele meer rond en speuren ingespannen de kust af voor sporen 
van krokodillen. We beginnen goed met een rog die lekker ligt te zonnen. Maar 
helaas, krokodillen krijgen we vandaag niet te zien. Niettemin een prachtig 
tochtje!  
Op de noordkaap van Karumulon, een eilandje in de buurt, maken Jimmy en 
Eric een mooie duik. Daar heeft Jimmy een nieuwe confrontatie met haaien.
We hebben nog geen vis voor de pot en hij schiet een mooie grouper. Die laat 
zich echter niet zomaar vangen want hij schiet met harpoen en al in het koraal. 
Jimmy is even de kluts kwijt maar doet dan verwoede pogingen zijn vis en de 
harpoen niet kwijt te raken. Als hij bij ons te rade gaat, ziet hij nog net hoe 
een grijze rifhaai er met zijn prooi vandoor gaat. Survival of the fittest!

In de Russell eilanden zijn in de 19de eeuw grote cocosnoot plantages door 
Lever Brothers, de voorloper van Unilever, opgezet. Yandina was het centrum 
voor de verwerking van de copra en is nu de 'hoofdstad' van de Russell 
eilanden. Maar bij hoofdstad moet je je niet teveel voorstellen. Jimmy en ik 
gaan er aan land om wat verswaar te kopen en internet krediet. Voor een 
vervallen kade ligt een gammel uitziend scheepje, op de kant hangt een 
groepje locals rond en de belangrijkste handelswaar in de twee winkeltjes die 
we tegenkomen zijn betelnoten. Maar internet krediet kunnen we er kopen. We 
lopen een stukje door over een zandpad waar we links en rechts roestige 
restanten zien van wat waarschijnlijk copraverwerkingsapparatuur was, nog 
net niet helemaal overgroeid door de jungle. Aan het eind van het pad komen 
we uit bij een grote roestige loods met rijen ovens om copra te drogen. Van de 
hele rij worden er nog twee gebruikt, de rest is speeltuin van de kinderen.



Terug bij de bijboot maken we een praatje met een local die lekker ligt te 
luieren in een hangmat. Gaandeweg vinden we uit hoe het met de copra is 
gegaan. Na Lever Bros zijn de plantages en faciliteiten overgenomen door een 
aantal opeenvolgende eigenaren tot er in 2004 een staking is uitgebroken over 
lage betaling, die tot op de dag van vandaag voortduurt! Locals verzamelen de 
cocosnoten echter nog steeds en verwerken die zelf. Elke twee weken wordt de 
copra met een boot opgehaald en naar Honiara vervoerd. Wat er daarna mee 
gebeurt, weet onze 'informant' niet zeker maar hij dacht dat de copra in 
Australië verder verwerkt wordt.
Van Yandina varen we door naar Lologhan, het meest oostelijke eilandje in de 
de Russells, een goede tussenstop op weg naar de Florida Islands. In de enige 
gids die er is over de Solomon Islands van Dirk Sieling (maar wel 20 jaar oud!) 
zou je hier in 18m goed kunnen liggen. De GPS positie klopt van geen kanten 
maar we hebben wel een idee waar de ankerplaats zou moeten zijn. Eric 
snorkelt er uitgebreid rond maar ziet alleen maar kwetsbaar koraal. Een 
geschikte ankerplaats kan hij niet vinden. We hebben geen keus en varen 
meer dan 6M terug naar de lagune van Loun Island waar we aan de kaart te 
oordelen waarschijnlijk wel een ankerplaats kunnen vinden. Net voor donker 
vinden we inderdaad een mooi plekje tussen de prachtige groene kust van 
Loun en een rif in de lagune. Het lijkt een volkomen verlaten plek maar daarin 
vergissen we ons. In de schemering bijna onzichtbaar, wordt onze 
ankermanoeuvre gadegeslagen door een zeer donkere Solomon islander met 
twee nog donkerder hummeltjes. 

Voor de duisternis invalt, zwem ik naar 
de kant om kennis te maken met Tom 
en zijn dochtertjes Rolinda en Priscilla. 
Vijftig meter van de kust staat de hut 
waar hij woont met vrouw, kinderen, 
een paar varkentjes en kippen. Zijn 
vrouw is de eigenaresse van een flink 
stuk grond waar ze meer dan 1000 
cocosnootpalmen hebben staan. Met 
de inkomsten daarvan en de verkoop 
van een paar varkentjes per jaar kan 
hij zijn gezin onderhouden. De copra 
droogt hij zelf boven een vuur in een 
klein hutje. Niet bevorderlijk voor de 
kwaliteit van de copra en die brengt 
dan minder op. Maar hij heeft geen 
drum waar dat beter mee zou gaan. 
Hij denkt er aan meer kippen te gaan 
houden. Dat levert meer op dan de 
copra. Interessant om dat allemaal te 
vernemen en hij is ook erg 
geïnteresseerd in ons. Met Engels lukt 
dat prima.

Tom op 'zijn' strand met zijn twee 
dochtertjes



Met wat kleine cadeautjes kunnen we hem blij maken. De volgende dag 
worden we hartelijk uitgezwaaid. Heel leuk dit soort contacten!
Iets verderop in de lagune blijven we nog een dagje liggen. Het waait stevig en 
regent de hele dag en ik voel me niet lekker. Later op de dag blijk ik 39C 
koorts te hebben. Twee dagen eerder heb ik mijn kuit lelijk gebrand aan de 
hete uitlaat van de compressor en ik ben bang dat de wond is ontstoken. Om 
het zekere voor het onzekere te nemen, begin ik aan kuurtje amoxiciline. De 
volgende dag is de koorts bijna verdwenen en de brandwond niet ontstoken. 

Zeilen naar de Florida Islands via Guadalcanal
Onze volgende bestemming, de Florida Islands, zijn net iets te ver om in 
daglicht te halen en vanwege mijn koortsaanval vind ik het ook beter om niet 
meteen een lang stuk te varen dus zeilen we naar Guadalcanal. De zee is nog 
behoorlijk wild na de harde zuidenwind van de vorige dag en we hebben 
stevige stroming die ons naar het noorden wegzet. Om het laatste eiland in de 
Russells op onze route te ontwijken, moeten we steeds verder opsturen en 
uiteindelijk passeren we de kaap met gevaarlijke brekers toch nog dichterbij 
dan me lief is. Als we eenmaal in de buurt van Guadalcanal komen, wordt de 
zee regelmatiger en kunnen we nog een mooi stuk zeilen. We lopen de grote 
baai van Tambea binnen waar een low key resort zou moeten zijn volgens onze 
20 jaar oude gids. Krokodillen hebben we nog niet gevonden in de Solomons 
maar resorts zijn soms ook onvindbaar. Jimmy en ik maken een mooie 
wandeling langs de kust maar van een resort is geen spoor te vinden. Het 
blijkt een jaar of 15 tijdens de burgeroorlog te zijn plat gebrand en het enige 
wat nog resteert is het zwembad waarvan padden graag gebruik maken. 
En er staat een Japanse gedenksteen voor slachtoffers van WWII.

In een riviertje dat in de Tambea baai stroomt, worden aasvisjes gevangen



Op de oversteek naar de Florida Islands hebben we wind van achteren en voor 
de wind kruisend, komen we met een paar lange slagen bij Hanevaso Island 
aan. Bij onze voorgenomen ankerplaats, waar manta's te zien zouden zijn, 
lopen met de zuidenwind flinke golven naar binnen en we varen door de 
passage naar een beschutte ankerplek aan de noordkant. Jimmy en Eric gaan 
de volgende dag met de bijboot naar de manta plek maar er staan nog steeds 
flinke golven en de manta's zijn niet thuis. 
De afgelopen weken hebben we weinig grote vis gezien en ook de vislijn die we 
altijd hebben uitstaan, heeft niets opgeleverd. Het is dus hard werken om een 
visje voor de pot te schieten. Daar laten Jimmy en Eric zich echter niet door uit 
het veld slaan en na uren in het water te hebben gelegen in ons nieuwe plekje, 
komen ze niet met lege handen terug. Ook al zijn het wat kleinere vissen, ze 
smaken prima.
Eric heeft op internet informatie over allerlei duikplekken in de Florida Islands 
gevonden maar verschillende plekken die we aandoen, blijken niet de moeite 
van een duik waard. Het zicht is matig en we komen bijna nergens grote 
scholen vis tegen. Misschien zijn we wat verwend maar later horen we dat de 
watertemperatuur abnormaal hoog is voor de tijd van het jaar en de regen 
overvloediger. Dat zou verklaren waarom het zicht minder is en waarom we 
minder grote vis zien. Die blijven vanwege de hogere watertemperatuur in 
koeler, dieper water. Het is ook een verklaring voor cycloon Donna die 
ongebruikelijk laat in het seizoen is ontstaan. Gelukkig hebben wij er niets van 
gemerkt want hij kwam niet onze richting op.  
Van Hanesavo varen we zuidelijker naar een mooi eilandje, Kovuhika. De wall 
dive is niet heel bijzonder maar we liggen er heel mooi, vlak voor een strandje 
dat we helemaal voor ons alleen hebben. Een mooie plek om onze vis te roken. 

Vuurtje stoken voor onze bbq bij Kovuhiva



We liggen veel te kort geankerd maar het anker ligt in zand en het is rustig 
weer. Eric en Jimmy maken een mooi vuurtje op het strand, de vis wordt in 
bladeren gewikkeld en die wordt daarna langzaam gerookt boven de gloeiende 
kooltjes.  Super manier om onze eigen vis zo klaar te maken! De idylle wordt 
nogal ruw verstoord door een onvriendeljke local die in zijn bootje langs komt 
varen. Het zou zijn eiland zijn en we moeten betalen om er te liggen. Ik laat 
hem zien dat we alle plastic troep aan het opruimen zijn maar dat interesseert 
hem niet. We geloven zijn verhaal niet zo erg. Hij zegt dat hij zijn oom erbij zal 
halen en laat ons dan weer met rust en wij genieten van onze visjes. Voor de 
nacht kunnen we er rustig blijven liggen. De volgende ochtend komt er weer 
een bootje langs met daarin de rechtmatige eigenaar van het eiland, een 
vriendelijke oudere man. We maken een leuk praatje met hem en zijn 
schoonzoon. We komen er niet achter of onze 'piraat' van gisteren familie is, 
maar hij rept met geen woord over betalen en is blij met de vishaken die we 
voor hem hebben.
We gaan op weg naar Tanavula Point en daar blijkt een behoorljke stroming te 
staan. Eric houdt ALK in de buurt en Jimmy en ik springen er samen in. Voor 
het eerst op deze reis moeten de rifhaken eraan te pas komen. Slingerend in 
de wervelende stroming zwemt onder ons een volwassen napoleonvis met een 
paar nakomelingen schijnbaar moeiteloos tegen de stroming in. Ook de school 
barracuda's heeft er geen moeite mee. Maar ondanks de stroming is het qua 
visleven toch een beetje tamme bedoeling en het zicht is matig. 
De laatste duikplek die we in dit gebiedje aandoen is Mbike Island. Daar moet 
een mooi begroeid wrak liggen. Als we er aankomen, worden we tegemoet 
gevaren door Felix, de beheerder van het verlaten resort op het eiland. Hij 
vraagt ons het hemd van het lijf en moet daarna met zijn baas in Honiara 
overleggen of we aan de mooring bij zijn eiland mogen liggen. De toestemming 
komt al snel en we maken vast aan een mooring die aan het wrak blijkt te zijn 
vastgemaakt. Ideaal, we liggen voor een mooi eilandje en kunnen zo langs 
onze mooringlijn naar het wrak afdalen. Hier houden we het wel even uit! 



Felix blijkt veel vriendelijker te zijn dan de eerste ontmoeting deed vermoeden 
en voor de zon ondergaat drinken we samen het Solomon equivalent van een 
cola-tic. Het eiland wordt door een particuliere eigenaar geleased. Het resortje 
ligt al een paar jaar plat maar er zijn ambitieuze plannen om nieuwe huisjes 
boven het water te bouwen en Felix heeft het zelfs over een helicopterplatform. 
De stapels bouwhout liggen al klaar. Na twee dagen hier is het tijd verder te 
varen want voor Eric nadert het einde van de trip. 



Een koude douche in Tulagi
We varen door naar Tulagi, de hoofdstad van de Solomons in de Engelse tijd. 
In de omgeving liggen diverse wrakken uit WWII toen hier heftig is gevochten 
tussen de Japanners en geallieerden. Als we er nu langs varen is dat moeilijk 
voor te stellen. Tulagi stelt niet veel voor, wat hutjes, een werf, een hotel en 
een Police Station. Voor het Tulagi Raiders Hotel gaan we voor anker. We 
hebben wel zin om een keer in een restaurant te eten maar voor het zover is, 
maken Eric en ik eerst nog een duik op Garbage Bin, een duikplek bij een 
vervallen werf in een hoek van de baai die helemaal vol ligt met gezonken 
wrakken en andere troep. Een echte wrakduik waar we weinig vis of klein spul 
tegenkomen. Na afloop genieten we van een biertje en een prima maaltijd in 
Raiders.
De volgende ochtend gaan we op weg naar het wrak van een Catalina 
watervliegtuig dat midden op zee in 30m water ligt. Het kost even moeite om 
de boei die het wrak markeert te ontdekken want die ligt een meter onder de 
oppervlakte. Met ALK ankeren we ernaast want de boeilijn is niet sterk genoeg. 
Met de bijboot varen Jimmy en ik naar de boeilijn en maken de bijboot eraan 
vast. Dan zijn we klaar om af te dalen. Het wrak blijkt grotendeels in tact te 
zijn, een mooie uitdaging om te fotograferen. Vanwege de diepte komen we 
allebei licht in deco. Ik duik als eerste weer op en wacht in de bijboot tot 
Jimmy zijn deco heeft weggewerkt. De wind is ondertussen toegenomen en ik 
lig niet echt relaxed te wachten in de bijboot die aardig op en neer gaat. Maar 
na 20 min komt Jimmy ook boven. We hebben allebei een mooie duik 
gemaakt.

Jimmy probeert op de vleugel van de Catalina een mooi plaatje te schieten



Terug langszij ALK is het vanwege de golven lastig geworden om de 
duikspullen weer aan boord te krijgen. Terwijl we daarmee bezig zijn, komt er 
een boot aanvaren met een zwaarwichtige stuurman die meteen met 
schreeuwende stem alle aandacht opeist. Hij roept iets onverstaanbaars over 
een 'license' maar wij moeten eerst veilig aan boord komen van ALK. Op mijn 
verzoek om daar even op te wachten, wordt niet gereageerd. In tegendeel de 
'fatman' begint nog harder te schreeuwen en wil dat we hem een lijn 
aanreiken. Eenmaal met onze spullen aan boord, terwijl Eric klaar staat om zijn 
duik te maken, proberen we op een normale manier te achterhalen wat het 
probleem is. Mr. Fatman beweert op een zeer aggressieve manier dat we een 
licentie nodig hebben om hier te mogen duiken. Die hebben we niet en we zijn 
ons er ook helemaal niet van bewust dat die nodig zou zijn. Maar Mr. Fatman is 
voor geen enkele rede vatbaar en wordt alleen maar agressiever. Hij wil dat we 
hem volgen om een licentie aan te vragen. Geen haar op ons hoofd die daar 
aan denkt, maar het is duidelijk dat Eric er beter niet kan duiken. Ik maak een 
einde aan de impasse door Mr Fatman voor te stellen naar de politiepost in 
Tulagi te gaan om de zaak daar te bespreken. Daarop geeft hij tierend zijn 
intimidatiepogingen op en vaart weg. We gaan anker op en varen terug naar 
de Police Station in Tulagi. Mr. Fatman blijkt er niet te liggen. Misschien maar 
beter ook want nu kunnen we bij de politie poolshoogte nemen. De vriendelijke 
dienstdoende politieman legt ons uit dat je inderdaad een licentie nodig hebt. 
Of dat alleen voor commercieële duikboten is of ook voor prive zeilboten weet 
hij niet. We doen ons beklag over de zeer aggressieve, on-Solomon manier van 
Mr. Fatman en ons verhaal lijkt hem niet te verbazen. Hij lijkt Mr. Fatman en 
zijn reputatie te kennen. Met deze nieuwe kennis is het duidelijk dat we niet 
gewoon verder kunnen gaan met duiken in dit gebied. Een licentie aanvragen 
is geen optie want dat zou pas op maandag kunnen en die dag moeten we 
naar Honiara varen. Tijd voor crisisberaad aan boord, we weten even niet wat 
te doen. Andere duikplekken buiten dit gebied zijn veel te ver weg maar we 
willen ook geen dag 'niets' doen aan boord in Tulagi. Nadat we onze opties 
hebben afgewogen en de kaart bestudeerd, besluiten we om naar Gavutu te 
varen. Dat is maar 2M verder en lijkt een mooie plek waar we in ieder geval 
goed kunnen ankeren. Of we er ook gaan duiken, kunnen we ter plaatse nog 
bekijken. Ons enthousiasme is weer snel terug na dit vervelende incident.
Gavutu is een klein eiland, met twee nog kleinere satelliet eilandjes, maar met 
een grote geschiedenis vanwege de strategische ligging. Voor WWII verwerkte 
Lever Brothers hier copra en met de toenemende dreiging van de Japanners in 
de Pacific hadden Australiërs er een luisterpost. Net voor de Japanners het 
eiland in 1942 daadwerkelijk innamen, konden de Australiërs vluchten. De 
Japanners hebben zich ingegraven en na een paar maanden waren er al meer 
dan 500 Japanners gelegerd met de opzet om er een basis voor 
watervliegtuigen te maken. In augustus 1942 hebben Amerikaanse vliegtuigen 
en mariniers in de 'Battle of Tulagi and Gavutu-Tanambogo' na heftige 
gevechten een einde gemaakt aan de bezetting waarbij alle Japanners, op een 
man of vier na, zijn omgekomen. 
Ongelooflijk om je dat nu voor te stellen bij zo'n prachtig tropisch eilandje. Ik 
heb er rondgelopen, voor zover dat mogelijk was, want de jungle heeft alle 
beton- en staalconstructies bijna volledig overgroeid. 



Onderwater ligt het vol 
met voormalig oorlogstuig, 
een paar wrakken en 
onherkenbare 
metaalconstructies, 
misschien nog wel uit de 
copra tijd. Een 
interessante afsluiting van 
de duiktrip met Eric.
We hadden er wel langer 
kunnen doorbrengen maar 
maandagmiddag 8 mei 
laten we Gavutu achter 
ons en gaan op weg naar 
Honiara. 

Kort voor zonsondergang komen we daar aan. Honiara heeft eigenlijk geen 
haven. Rond een kaap, Point Cruz, is een kade gebouwd voor container 
schepen die naar het noorden helemaal open ligt. Daarachter ligt een 
onbeschutte ankerplaats die helemaal open ligt naar het westen en noorden. 
Voor het eerst in maanden in een slechte haven, in een grote stad. Het is soms 
even slikken op een avontuurlijke zeilreis!  
 

Baaitje op Gavutu waar 500 Japanners zich ooit 
hebben ingegraven 

Een 'Flying Gurnard' tijdens een avondduik


