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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
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V ia een trapje langs de ka-
de glibberen vier duikers
naar de waterkant. De
rotsen zijn glad en de

zuurstofflessen zwaar. Eenmaal
in zee drukt dat gewicht niet
meer op de schouders. Zacht-
jes dalen ze de diepte in. Naar
het wrak van de HMS Maori.
De Maltezer eilandengroep -
Malta, Gozo en Comino - kent
meer dan dertig duikstekken.
Vanaf elk punt zijn verschillen-
de tochten te maken, dus dui-
kers hoeven zich niet te verve-
len. De rotsformaties bieden
onder water grillige taferelen:
donkere doorkijkjes, blauwe ga-
ten, schoorsteenachtige tun-
nels. Soms lijkt het alsof je van
een bergtop over een diep dal
uitkijkt. Met het enige verschil
dat hier geen aasgieren zwe-
ven, maar jagende tonijnen
langsflitsen.

Behalve rotsen en grotten staat
Malta ook bekend om zijn wrak-
ken. De HMS Maori verging in
1942 in de haven van Mars-
amxett, aan de voet van het fort
Sint Elmo. De restanten liggen
op 15 meter diepte, wat de
tocht voor beginnende duikers
aantrekkelijk maakt.
Duikinstructeur Derek Chircop
– een autoriteit op het eiland –
wrijft wat algen en zand weg. Er-
onder blinkt de roestvrijstalen
ring van een poort. Even ver-
derop zijn de oude patrijspoor-
ten nog herkenbaar. Het dek be-
staat niet meer, de duikers wa-
gen zich daarom tussen de
spanten van het wrak. Een voor
een komen ze weer naar boven
door een gat, waarop vroeger
een luik moet hebben gelegen.
Om te duiken binnen de territo-
riale grenzen van de eilanden is
een lokale duikvergunning no-
dig die verstrekt wordt door
het ministerie van volkgezond-
heid. De aanvrager moet over
voldoende ervaring en een goe-
de gezondheid beschikken.
Deelnemers aan duikcursussen
en degenen die via een reisbu-
reau een vakantie met duikpak-
ket boeken, gaan te water met
een instructeur. Zij hoeven de
papieren niet aan te vragen.
Chircop zet even aan. Hij grijpt
tussen de waterplanten naar
een vrijwel onzichtbare prooi.
Een inktvis. Met zijn zuignap-
pen klemt het dier zich vast aan
Dereks duikbril. Een wolk inkt
ontneemt de anderen het zicht
op het beest. Derek houdt vast
en aait over de zachte huid. De
octopus lijkt door de liefkozin-
gen te ontspannen. Maar zodra
hij kan, schiet hij weg. Om weer
onzichtbaar tussen de planten
te verdwijnen.

Het is tijd voor een broodje ge-
zond en een kop koffie in het ca-
fé aan de kade. De zon schijnt,
zelfs in oktober kan het nog bij-
na 30 graden worden. De dui-
kers rusten uit en rijden op hun
gemak naar de volgende duik-
stek. Ondertussen heeft het li-
chaam tijd gehad om de opge-
bouwde stikstof af te breken.
Afhankelijk van het zuurstofge-
bruik en de diepte duurt een
duik tussen de 20 en 60 minu-
ten. Een korte, maar diepe duik
(42 meter) is die op het wrak
van de Blenheim bommenwer-
per. Het vliegtuig ligt op 800 me-
ter uit de oostkust van Malta.

Een bootje brengt de duikers
naar de plek er recht boven. De
stuurman gooit een emmer vol
lood aan een touw overboord.
Naast de lijn zakt het groepje
naar beneden.
Na 25 meter dalen is de hele we-
reld blauw. Boven, onder en op-
zij. Niets dan water. De lijn ver-
dwijnt in een schijnbaar peillo-
ze diepte. Nog een paar meter
lager komt het vliegtuig in
zicht. En de emmer, die ligt
prachtig gemikt op 2 meter van
het wrak.
Alles zit nog op zijn plaats; de
stuurknuppel, het wiel, de vleu-
gels. De piloot heeft zich des-
tijds met zijn parachute in vei-
ligheid weten te brengen.
Steenvissen verbergen zich nu
op zijn stoel. Derek wijst op een
minuscule naaktslak, wit met
paarse sprieten op zijn rug.
Na zeven minuten moeten de
duikers weer opstijgen. Blijven
ze langer, dan moeten ze onder-
weg rust nemen om hun li-
chaam de tijd te geven te her-
stellen.

Veel duikers brengen tijdens
een week vakantie een bezoek
aan Gozo en Comino. De eilan-
den staan bekend om hun ‘blau-
we grotten’. Het water filtert

het eerst het rode licht uit het
spectrum weg en het landschap
krijgt daardoor allerlei schake-
ringen blauw. Donker in de
schaduwen en op diepte, licht

waar de zon gloort. Blue Grotto,
Blue Hole, Azure Window. De
namen van de attracties verwij-
zen ernaar.

Zelfs voor niet-duikers zijn deze
stekken aantrekkelijk. Vanaf de
rand hebben zij zicht op de
blauwe diepte en de witte
schuimkoppen van golven die
stukslaan op de rotsen. De wag-
gelende kikvorsmannen en –
vrouwen leveren overigens ook
veel bekijks.

Het gezelschap van Chircop
komt terug van een duik in de
Blue Hole: 25 meter diep. De
rubberen schoenen vinden
maar net voldoende houvast op
de grillige ondergrond. Ramses
en zijn vriendin Suzan reiken el-
kaar de hand. De duikbril op
het voorhoofd. Glimmende
ogen. Ze hebben pas hun bre-
vet gehaald. ,,Gaaf hè, Suus. Dat
was echt spectaculair. Heel wat
anders dan het Veenmeer in Ty-
naarlo.’’

GITTE BRUGMAN
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Blij met wrakken
en gaten

Duikers zoeken om
allerlei reden de we-
reld onder water op.
Liefhebbers van grot-
ten en wrakken kun-
nen op Malta hun
hart ophalen. Tijdens
de Tweede Wereld-
oorlog is er op en
rond de eilanden-
groep veel gevoch-
ten. Daar zijn op de
zeebodem nog res-
tanten van te zien.
Het onderwaterleven
is aardig, maar min-
der kleurrijk dan bij-
voorbeeld in Egypte.
Voordeel van Malta:
het is dichtbij.

Een duiker onderzoekt het wrak van de HS Maori even uit de haven van Marsamxett. Foto’s LC/Gitte Brugman

Het onderwaterleven is dan misschien niet zo kleurrijk, maar wel bijzonder, zoals deze doornige zeester en grote schelp.

Veel duikstekken rond de Maltezer eilanden worden met een boot
bezocht.

Winterslaap
Bij ons in de buurt is een cavia overle-
den. Of misschien was het ook wel een
marmot, want hij heette Motje. Het ba-
zinnetje was behoorlijk van slag. Het
deed me denken aan een voorval van
ruim twintig jaar geleden in het Gro-
ningse Leek. Daar woonden we met
veel plezier en in goede harmonie met
de buren.

Soms werd die harmonie wel wat ver-
stoord, omdat buurman een Mechelse
herder had, die hij opleidde tot politie-
hond. Het beest had een ruime kooi
van stevig hekwerk, grenzend aan onze
tuin. Elke keer als de herder mij zag,
ontblootte hij een rij vlijmscherpe tan-
den en ging hij als een razende te keer.
‘Koest’, riep ik dan en soms ‘Tuttuttut’,
omdat ik niks anders wist te bedenken.
,,Je moet niet laten merken dat je bang
bent’’, zei buurman, toen hij me vroeg
een weekendje op de hond te passen.
Eén keer heb ik het monster uitgelaten.

Hij liep me de hele tijd scheef aan te kij-
ken en had de nekharen recht overeind
staan. Zelf had ik het zweet duimendik
op de rug.

Maar het was zo goed gegaan, dat de
buren ons in de winter hun cavia voor
een weekje toevertrouwden. Zij gingen
even met vakantie, vandaar. Voor ca-
via’s zijn we helemaal niet bang. Hij
leek wel tevreden en had er plezier in
een molentje te laten ronddraaien met
zijn pootjes. Op zondagmorgen trap-
pelde hij niet meer.

Hartstikke dood, stelden we vast. Hij
voelde stijf en koud aan toen ik hem be-
groef onder de eikenboom. Maandag-
morgen deed ik het verhaal op mijn
werk, alwaar een collega een cavia had.
,,Weet je wel zeker dat ’ie dood is?’’,
vroeg hij, ,,Cavia’s houden namelijk
een winterslaap en dan zijn ze een
beetje stijf en koud.’’
Toch maar even naar huis gegaan tus-
sen de middag en de cavia opgegraven.
,,Wat doe je nou’’, vroeg mijn vrouw,
die me betrapte bij het reanimeren.
,,Te laat’’, zei ik, ,,er zit echt geen leven
meer in.’’ Later heb ik begrepen dat het
beestje vermoedelijk een natuurlijke
dood is gestorven. Maar het zit nog al-
tijd diep en ik heb onlangs zelfs nog
even overwogen op de Partij voor Die-
ren te stemmen.

TEAKE ZIJLSTRA, Hurdegaryp

Duikbeurs
Het legioen duikliefhebbers in ons land groeit. Velen
van hen halen een duikbrevet tijdens een bezoek
aan een ver buitenland. Geen wonder dat er ook
voor deze duikers een beurs is, ‘Duikvaker’, die op
14, 15 en 16 februari al voor de elfde keer wordt ge-
houden in de Voordorphal van het Veemarktcom-
plex in Utrecht. De beurs is er zowel voor de begin-
nende als de gevorderde duiker. Men kan er terecht
voor een eerste duik in een duiktank, maar ook voor
informatie bij vele exposanten, van touroperators tot
duikopleidingen. De internetpagina www.duik-
vaker.nl biedt alle details over de beurs.

Duitse charme
De grote Duitse steden kennen we over het algemeen
wel, maar wie heeft er wel eens van Einbeck, Hech-
enburg, Gengenbach of St. Wendel gehoord? Dat zijn
dan ook kleinere steden, maar wel interessant en
goed bewaard gebleven. Bovendien is het er gezel-
lig. De charme van deze kleine steden is het thema
voor dit jaar bij de Deutsche Zentrale für Tourismus.
Er is ook een Nederlandstalige brochure verschenen
waarin alle leuke, kleine steden zijn samengebracht
met tips en reisaanbiedingen. Bestellen is mogelijk
bij het Duits Verkeersbureau in Amsterdam, tel: 020-
6978066 of via www.duitsverkeersbureau.nl.

Hongkong
Het toerisme van Nederland naar Hongkong steeg
vorig jaar met 1,8 procent in vergelijking met 2001.
Maar de Chinezen konden er helemaal wat van. Van
hen gingen er meer dan 6 miljoen naar Hongkong,
een stijging van 52,1 procent. Gemiddeld steeg het
toerisme met 19,9 procent. De komst van een reuzen-
rad moet nog meer toeristen trekken. Dit ‘Ferris
Wheel’ wordt 75 meter hoog en krijgt 52 comparti-
menten voor zes tot acht personen. Net als het Lon-
don Eye-reuzenrad moet het een attractie van for-
maat worden, die in 2005 moet draaien.

Kamperen in
vrije natuur
Kamperen in de vrije natuur met alles
bij de hand. Daarmee probeert Landal
GreenParks op zes campings in Neder-
land en Duitsland toeristen te trekken.
Het is zelfs mogelijk daar een weekend
of midweek gratis te staan. Hoewel, he-
lemaal gratis is het niet. Er moet wel
een restaurantcheque van B40 gekocht
worden voor een weekeinde gratis
kamperen of een cheque van B30 voor
een midweek. Die cheques kunnen ui-
teraard verzilverd worden in het res-
taurant op het park.

Romantisch
vakantiehuis
Speciaal voor Valentijnsdag heeft Euro
Relais een selectie gemaakt uit roman-
tische accommodaties. De selectie va-
rieert van een knusse woning in de
bossen van de Utrechtse Heuvelrug,
een cottage in Schotland tot een sfeer-
vol kasteeltje in het noorden van
Frankrijk. Interessant voor Valentijns-
dag, maar ook om de rest van het jaar
te boeken. Dit kan door te surfen naar
www.eurorelais.nl, te klikken op ‘Ac-
tueel’ en vervolgens op ‘Romantisch
weekendje’.
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