Proloog
Wat bezielt een mens om de ongemakken van het reizen over onbekende zeeën in een klein zeiljacht te trotseren om
bij afgelegen riffen en eilanden te duiken? Voor veel mensen waarschijnlijk niet te bevatten, maar wie wel eens met
een snorkeltje of duikfles in tropisch water heeft gedoken, zal er meer van begrijpen. Gewichtloos zweven tussen
koralen en vissen met de meest bijzondere vormen en kleuren, is een onvergetelijke ervaring en voor velen het begin
van een nieuwe passie. Bij mij ontstond die passie na mijn eerste duik in de koraalwateren van Sha’b Ali, een rif in het
zuiden van de Golf van Suez, waar ik werd gegrepen door de betoverende schoonheid onder water. Daarna heb ik met
mijn partner Marijke de hele Indische Oceaan bevaren, van Oman tot Zuid-Afrika en van de Malediven tot Thailand.
Mijn nieuwsgierigheid naar de verborgen wereld onder de zeespiegel is met de jaren alleen maar toegenomen en het
duiken is op mijn reizen een steeds grotere rol gaan spelen. Mijn fascinatie voor de wereld onder water kreeg er een
dimensie bij, toen ik deze ging fotograferen.
Door de jaren heen is me vaker gevraagd, een boek over mijn reizen te schrijven om mee te genieten vanuit een luie
stoel thuis of vanaf het zonnedek van een duik liveaboard. Nu is dat er eindelijk van gekomen. Dit verslag is gebaseerd
op dagboeken die ik tijdens een expeditie door de Koraaldriehoek heb bijgehouden, geïllustreerd met foto’s die de
schoonheid zowel onder als boven water tonen. Als bron van inspiratie voor zeilers, duikers en reizigers.
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De Koraaldriehoek omvat het zeegebied dat wordt ingesloten door Maleisië, Indonesië, Oost-Timor, de
Filippijnen, Papoea-Nieuw-Guinea en de Solomoneilanden. In de afgelopen 25 jaar is door onderzoek van
biologen uit de hele wereld komen vast te staan dat hier de grootste onderwaterbiodiversiteit van onze
planeet is te vinden.
De eerste aanzet voor dit onderzoek is eigenlijk al 150 jaar eerder door de beroemde natuuronderzoeker
Alfred Russel Wallace gegeven toen hij, nog zonder de hulp van moderne duikapparatuur, de bijzondere
schoonheid van de baai van Ambon als volgt omschreef in ‘The Malay Archipelago’:
Passing up the harbour, in appearance like a fine river, the clearness of the water afforded me one of the
most astonishing and beautiful sights I have ever beheld. The bottom was absolutely hidden by a continuous
series of corals, sponges, actinic, and other marine productions of magnificent dimensions, varied forms,
and brilliant colours. The depth varied from about twenty to fifty feet, and the bottom was very uneven,
rocks and chasms and little hills and valleys, offering a variety of stations for the growth of these animal
forests. In and out among them, moved numbers of blue and red and yellow fishes, spotted and banded and
striped in the most striking manner, while great orange or rosy transparent medusa floated along near the
surface. It was a sight to gaze at for hours, and no description can do justice to its surpassing beauty and
interest. For once, the reality exceeded the most glowing accounts I had ever read of the wonders of a coral
sea. There is perhaps no spot in the world richer in marine productions, corals, shells and fishes, than the
harbour of Amboyna.
Voor die grote biodiversiteit bestaan verschillende verklaringen.
Grofweg 17.000 jaar geleden was het niveau van de oceanen 120m lager en Maleisië, Sumatra, Java en
Borneo lagen toen aan elkaar vast. En door de draaiing van de aarde en seizoensgebonden winden, ontstaan
niveau verschillen tussen de Stille en Indische Oceaan die plaatselijk voor sterke stromingen zorgen in de
Koraaldriehoek. Die stromingen zorgen voor de aanvoer van voedselrijk zeewater en de verspreiding van
soorten. Een gecompliceerd proces waar het laatste woord nog niet over is gezegd door onderzoekers.
Vandaag de dag staat die biodiversiteit onder zware druk. Reden waarom de leiders van de zes landen
die de Koraaldriehoek vormen, in 2009 de ‘Coral Triangle Iniatative’(CTI) hebben opgericht met als doel
het behoud van de biodiversiteit en bescherming van de voedselbron voor miljoenen mensen die in de
Koraaldriehoek leven.
De Koraaldriehoek behoort ook tot het meest bijzondere duikgebied van de wereld en wordt algemeen
door biologen beschouwd als kraamkamer van het leven in de oceanen. Het beslaat een afgelegen en
uitgestrekt eilandenrijk, 7000 km van oost naar west en 3500 km van zuid naar noord en ook al zijn er
vliegvelden, een boot is natuurlijk de beste manier om dit te verkennen.
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Geankerd langs de steile wand van een koraalrif

Einddoel van de verkenningstocht die wij hier maken, is het kloppende hart van de Koraaldriehoek, de Indonesische
provincie Raja Ampat.
Een reis zoals deze is niet zonder gevaren. In de tropen lijkt de zon altijd te schijnen maar in de zeeën van Indonesië
kan het weer verraderlijk snel omslaan, stromingen zijn onvoorspelbaar en goede ankerplaatsen rond duikplekken
schaars. Dit boek gaat dus ook over de hindernissen die je moet nemen om bijzondere, maar vaak, onbeschutte
duikplekken te bezoeken. Dat is niet zonder risico. Maar wat is een mooiere uitdaging dan de exotische eilanden
en unieke onderwaterwereld van de Koraaldriehoek samen met gepassioneerde duikvrienden te verkennen?
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Schip en bemanning
ALK is een stoer, stalen zeiljacht
van twaalf meter, in 1977 in
Nederland gebouwd en in de loop
der jaren steeds beter toegerust
voor het duiken. Op het voordek
staan een kleine duikcompressor
en vier duikflessen niet in de
weg als de zeilen moeten worden
gehesen en in de kajuit kunnen
vier man comfortabel verblijven
met voldoende voorraad om
langer dan een maand te
overleven. Met water moet je
altijd zuinig omspringen op een
zeilboot, maar met zeshonderd
liter in twee tanks, jerrycans aan
dek en een berg drinkwaterflessen
in de kiel, is er zelfs genoeg om
elke dag een douche te nemen.
Stroom om de accu’s op te
laden komt van zonnepanelen
en de motor. Dat is voldoende
voor twee ijskastjes, verlichting
en een kortegolfzender. Om op
vaak diepe ankerplaatsen te
kunnen ankeren, hebben we 85
meter ketting in de ankerkluis
en wanneer dat niet genoeg is,
een paar honderd meter zware
nylon lijn. Tenslotte, al zeilt ALK
goed, een betrouwbare motor
is onontbeerlijk en op dit vlak
bewijst de viercilinderdiesel, een
65PK Ford Ebro, al jaren trouwe
dienst.
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Mijn vriend, onderwaterfotograaf en filmer Eric Madeja uit Kota Kinabalu, Maleis Borneo, deelt mijn
verkenningsdrang en passie en samen met mijn Nederlandse duikvriend John van Lent, voormalig cameraman
bij de marine, gaan we de uitdaging aan.
Startpunt van onze reis is Tawau, een relatief jonge stad in Sabah, een Maleise deelstaat op Borneo. Ik
ben er aangekomen na een zeiltocht van 3 maanden met mijn partner Marijke, vriendin Bastienne en
maatje Hilbert. Tawau heeft zijn groei en welvaart te danken aan palmolie en dat biedt voordelen, zoals een
vliegveld, supermarkten en de Pasar Tanjung met een goede sortering verse waren. Daarnaast kun je van
alles laten repareren in de talloze werkplaatsjes en is er een jachtclub waar je goed voor anker ligt.
Tawau ligt zo’n 800 M ten westen van Raja Ampat en op onze route liggen talloze eilanden, vulkanen en
riffen die smeken om verkend te worden. Het avontuur lonkt!

De route van Borneo, via Sulawesi en Molukken naar Raja Ampat
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