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REIZEN

LIEF en LEED

In elke vakantie gebeurt wel iets bijzonders. Iets
vervelends of juist iets leuks, dat je jaren bijblijft. In
deze serie bieden we elke week zo’n verhaal. Hebt u

zelf een ‘klein’ reisverhaaltje? Schrijf het op in
maximaal 350 woorden en stuur het naar de redactie.

Mailen kan ook:
redactie@leeuwarder courant.nl

Miljonairsmixje
In het guldentijdperk reisden wij per
auto naar Noorwegen. In onze bagage
twee blauwe literflessen wodka à
ƒ24,95, een aanbiedingsprijsje. Zuip-
schuiten kiezen Noorwegen nooit als
vakantieland tenzij men gezegend is
met zelf illegaal-alcohol-producerende
familieleden daar. Een biertje kostte
toen ongeveer ƒ10,- en een glas wijn
tussen de ƒ13,- en ƒ20,-. Het overheids-
alcoholbeleid was en is nog steeds erg
streng. Torenhoge belastingen en
drankwinkels in eigen beheer.

Op de veerboot naar Bergen kostte de-
zelfde blauwe fles omgerekend al ƒ69,-
in de taxfree shop. Het gekke is dat alle
benodigdheden om zelf, bier, wijn en
sterke drank te maken legaal te krijgen
zijn in Noorwegen. De eigenaar van een
winkel-van-sinkel in Nordfjordeid leg-
de ons haarfijn uit wat wij moesten
aanschaffen aan ingrediënten, mand-

flessen, kurken, kroonkurken en appa-
ratuur om alcoholisch-zelfleverancier
te worden.
Onder het toeziend oog van de ons om-
ringende bergen, dronken wij elke dag
voor het eten, op het balkon van onze
hut, één wodkacocktail, gemixed in
daarvoor speciaal meegebrachte hoge
glazen. Zo konden wij het precies de
hele vakantie uitzingen. Vlak voor ver-
trek haalden we in een Vinmonopolet,
de staatsdrankwinkel, een prijslijst.
Niet te geloven, dezelfde blauwe fles
wodka kostte hier NKr. 369,-. Dat was
omgerekend ƒ113,-.
Zo’n dure drank hadden wij nog nooit
gekocht. Wij voelden ons opeens miljo-
nairs! ’s Avonds boden we onze Noorse
huttenburen een miljonairsmixje aan.
Zij weigerden. Zij waardeerden ons ge-
baar, maar wilden het niet laten ver-
troebelen door allerlei toevoegingen.
Zij noemden wodka een godendrank
en zij wilden het graag púúr. Zij wilden
een kort, heftig heet schroeien van de
keel en wij wilden een langdurige stre-
ling van de tong. Over smaak valt niet
te twisten. Skal!

TINEKE ZEILSTRA, Makkum
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‘Volslanke’ reis
Mexico lokt blijkbaar niet voor de ietwat gezette reiziger, want een po-
ging van Arke om speciale reizen voor deze doelgroep aan te bieden,
heeft weinig respons opgeleverd. De bestemming komt dan ook niet in
Arke’s zomerbrochure voor 2004. Dat wil niet zeggen dat de speciaal op
de dikkeren onder ons gerichte vakantie niet meer mogelijk is. Arke
geeft er nu aparte folders over uit. Verder probeert de Nederlandse ei-
genaar van hotel Freedom Paradise in het Mexicaanse Tankah zelf ook
‘omvangrijke’ toeristen te benaderen via de club van dikke mensen en
winkels die gespecialiseerd zijn in grote maten. Eigenaar Klink heeft in-
middels de nodige ervaring. Zijn hotel is al ontdekt door ‘volslanke’
Amerikanen. Meer informatie op internet: www.arke.nl of www.free-
domparadise.com.

Dresden
Hotels in de Saksische hoofdstad Dresden komen met herfst- en winter-
aanbiedingen. De bezoeker die kiest uit het aanbod van de Dresden
Days kan drie nachten boeken voor de prijs van twee. Behalve over-
nachting en ontbijt krijgt de bezoeker 48 uur gratis toegang tot het open-
baar vervoer, vrije toegang tot de kunstverzamelingen in de stad en kor-
tingen bij bezienswaardigheden. Er doen 29 hotels aan de actie mee die
loopt tot en met 31 maart. Informatie op telefoonnummer: 0049-351-
49192120 of per e-mail: dresdendays@dresden-tourist.de.

Slapen in de kerk
Groepsaccommodaties vind je tegenwoordig op tal van bijzondere plek-
ken, onder meer in boerderijen, landhuizen, herbergen, kerken en op
zeiljachten. Toerisme Recreatie Nederland heeft al die mogelijkheden
verzameld in de nieuwe gids NL Groepsaccommodaties 2004. Daarin
zijn 217 groepsverblijven en 8 charterschepen opgenomen. De gids is
verkrijgbaar bij de ANWB- en VVV-kantoren. Vanaf 1 december staat het
aanbod ook op internet: www.nlgroepsaccommodaties.nl.

Paleismeubilair
Nog tot 14 december is in Paleis Het Loo in Apeldoorn de tentoonstel-
ling ‘Wonen in Weelde, Weelde in wonen’ te zien. Paleismeubilair uit
de negentiende eeuw en koninklijke klokken zijn daar te bezichtigen.
Elke nieuwe Oranjegeneratie liet de paleizen opnieuw inrichten en het

overtollige meubilair belandde uiteindelijk op de meubelzolders van Het
Loo. Daar zijn wel 2600 meubelstukken verzameld, ook van buitenlandse
leveranciers en voornamelijk uit de periode 1807-1914. Hoogtepunten op
de klokkententoonstelling zijn de vuurvergulde pendules van koning Lo-
dewijk Napoleon en koning Willem I, maar ook een eenvoudig Schwarz-
walder koekoeksklokje dat koningin Wilhelmina als souvenir kreeg. Pa-
leis Het Loo is geopend dinsdag tot en met zondag van 10 tot 17 uur.

Snowkids
Reisorganisatie TeleTravel, gespecialiseerd in de opvang en begeleiding
van kinderen, is op zoek gegaan naar rustige pistes waar gezinnen met
kinderen of beginnende skiërs nog goed uit de voeten kunnen. Zo kwam
TeleTravel terecht in het Oostenrijkse Tauplitz en het Italiaanse Lutago.
Daarnaast biedt de organisatie arrangementen onder de naam Snowkids.
Voor kinderen tot vier jaar betekent dit gratis verblijf in een crèche met
Nederlandse begeleiding. Vanaf vier jaar is er skiles door Nederlanders.
Meer informatie op telefoonnummer 0165-555855 of op internet: www.te-
letravel.nl.

D
it duikavontuur begint op de
duikbeurs in Utrecht in februari
van dit jaar. Sean Feehan staat
daar in zijn stand om zijn bedrijf
in Ballinskelligs te promoten.

Naast foto’s van het onderwaterleven
rond de Skellig Islands hangen plaatjes
van het Ierse biermerk Guinness en aller-
lei soorten whisky. Als we Sean later her-
inneren aan deze ontmoeting is het eerste
wat hij vraagt: ,,Was ik nuchter?’’

Het leven in Ierse dorpen draait vaak om
de pub. Dat geldt ook voor Ballinskelligs.
Sean schrijft daarom in zijn folder: ,,Om je
tijd te geven te herstellen van de attrac-
ties in de plaatselijke kroeg vertrekken we
meestal tussen tien en twaalf uur. Dege-
nen die willen duiken om
zeven of acht uur ’s
morgens verzoeken we
beleefd een ander duik-
centrum te kiezen!’’

Ondanks deze bravou-
re staat hij elke ochtend
keurig op tijd op de pier,
even buiten het dorp. Zijn
zoons Gary en Seanie be-
sturen de boot. Zij brengen
bezoekers naar de Skelligs,
twee steile rotseilanden op
anderhalf uur varen. Op
Great Skellig of Skellig Michael
hebben tussen de zesde en
twaalfde eeuw monniken gewoond.
Het klooster bestaat uit half ronde vor-
men, die veel weg hebben van bijenkor-
ven.
In juni en juli is het eiland bovendien be-
volkt door papegaaiduikers die hier ko-
men broeden in holletjes tussen de rot-
sen. Overal rond de boot duiken zij op
met hun fel gekleurde snavels vol vis. Na
zes weken verdwijnen ze, niemand weet
waarheen. Little Skellig wordt bewoond
door een kolonie jan-van-genten, meeu-
wen en zeehonden.
Terwijl de toeristen het eiland beklimmen
om het klooster te bezoeken, hebben dui-
kers anderhalf uur voor hun eerste duik.
Ballinskellig Watersports is geen duik-
school waar diploma’s gehaald kunnen
worden. Feehan kan duikers voorzien van
perslucht en hij heeft de juiste boten om
hen naar de duikstekken te vervoeren.
Onze duikstek bij Little Skellig is de vaste
stek van een aantal zeehonden.
Zo steil als de eilanden boven water zijn,
zo steil zijn ze onder de waterspiegel ook.
Tot een meter of tien groeit het leerachti-
ge kelp waar slakjes en zeesterren zich
aan vastzuigen. Kreeften, langoesten en
krabben verschuilen zich in de ontelbare
spleten. De rotsen op grotere diepte zijn
vrijwel zonder uitzondering begroeid met
anemonen, juweelanemonen en dode-
mansduimen. De anemonen worden wel
bloemen van de zee genoemd, maar het
zijn dieren. Ze lijken net bloeiende dah-
lia’s en komen in de meest uiteenlopende
kleuren voor.
Een tweede duik valt pas later op de dag
te maken, als de schipper zijn kloosterbe-
zoekers heeft opgepikt en afgeleverd in
Ballinskelligs. Dan vaart hij opnieuw uit
naar de eilanden dichter voor de kust.
Hier is het ondieper. De bodem is meer
zanderig en er groeien andere wiersoor-
ten. Het domein voor onder meer honds-
haaien en kwallen.

Gedurende de week dat we in Ballingskel-
ligs vertoeven, maken we tien duiken. We
keren ook terug in de baai waar we eerder
de twee zeehonden ontmoetten. Dit keer
liggen ze nog eerder in het water dan wij.
Nauwlettend houden ze onze verrichtingen
in de gaten. Eenmaal in hun buurt, zijn ze
brutaler dan de vorige keer.

De grootste van de twee houdt het al snel
voor gezien. We zijn ongevaarlijk en dus
heeft hij geen belangstelling meer. De ande-
re daarentegen vermaakt zich prima. Hij
zwemt rondjes om ons heen en durft
steeds dichterbij te komen. Keer op keer
verdwijnt hij uit het zicht om vervolgens
vlak achter en onder ons weer tevoorschijn
te komen. Hij zet zijn sterke tanden in onze
vinnen.
Ik probeer hem te fotograferen terwijl hij in
mijn flipper bijt, maar hij is te snel. Een

tweede keer voel ik iets bij mijn knieën.
Hier probeert hij speels zijn tan-

den uit op mijn pak, dat geluk-
kig stevig genoeg is. Bij een
volgende foto schiet hij niet
weg, maar komt voor me
zwemmen. Door de flits van
de camera is zijn aandacht
getrokken. We kijken elkaar
recht in de ogen en als ik wil

kan ik hem zo over zijn bol
aaien. Alleen zijn vervaarlijke

gebit weerhoudt me. Zo stevig
als mijn pak is, zijn mijn hand-

schoenen niet.
Vrolijk door deze ontmoeting komen we
boven. Gary helpt ons aan boord en neemt
de zware flessen aan. Het is niet uitzonder-
lijk om zeehonden te zien in Ierland, maar
elke ervaring met een dier dat zo dichtbij
durft te komen is bijzonder.
Met eigen auto en uitrusting trekken we
vanuit Ballinskelligs verder langs de kust.
Het plaatsje Dingle staat bekend om de dol-
fijn Fungi die er in de baai woont. Toeristen
laten zich in boten naar zijn verblijfplaats
vervoeren en hopen op een glimp van het
dier. Ook duikers mogen graag dolfijnen
zien. De baai kent evenwel nog andere aan-
trekkelijke punten zoals congeralen en ga-
lathea’s – rode kreeftjes met blauwe ogen.
Het zuidwesten van Ierland telt zeven PADI-
duikscholen. PADI is de grootste interna-
tionale duikorganisatie met een uitgebreid
opleidingenpakket. In Baltimore zijn twee
van deze scholen gevestigd; Baltimore Dive
Centre en Aquaventures. De laatste wordt
gerund door de Ier Jerry Smith en zijn Ne-
derlandse vrouw Rianne.
Voor de kust van Baltimore – dat overigens
ook een aantal drukke zeilscholen kent –
liggen interessante wrakken waaronder de
Duitse onderzeeër U260 en de bulkcarrier
Kowloon Bridge. De laatste is met een leng-
te van bijna 300 meter het grootste wrak in
Europa.
Hoewel het winderig weer is, hoopt Rianne
dat we de Kowloon kunnen bezoeken. ,,An-
ders zijn er altijd alternatieven’’, zegt ze. De
volgende ochtend zien we vanuit ons hotel
de witte koppen op de golven en de wolken
die langs de hemel schieten. ,,Als ze gaan,
bedanken wij’’, nemen we ons voor. We
hoeven echter niet af te haken, want de reis
gaat niet door. Dan maar weer naar een on-
diepe baai, want voor duiken geldt zeker:
better safe than sorry.

GITTE BRUGMAN

De Ring of Kerry trekt veel toeristen naar het zuid-
westen van Ierland. Op deze route langs de grillige
kust komen zij langs heidevelden, weilanden vol scha-
pen en idyllische vissersdorpen. Een veel kleinere
groep vakantiegangers bezoekt het land om er te dui-
ken. Want de Ierse kust, de meest westelijke van Eu-
ropa, ligt middenin de warme golfstroom. Dit maakt
het onderwaterleven uitbundig en minstens zo kleur-
rijk als de huizen op het vasteland.


