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Het stond al jaren op mijn ‘to-do list’: een reis
naar de Malediven. Maar met mijn zeebenen
was ik er niet zo van overtuigd dat een live
aboard helemaal mijn ding zou zijn. Uiteindelijk
heeft de wens het van de angst gewonnen en
dan vooral de wens om rijen manta’s voorbij te
zien komen en eindelijk mijn eerste walvishaai
te zien. Nu lig ik in een stralend zonnetje op
één van de laatste dagen van onze reis in een
temperatuur van zo’n 35 graden na te genieten
van de vroege ochtendduik van vandaag. Een
duik waarbij we – zoals op vrijwel elke duik –
weer haaien hebben gezien.

De mooiste plekken
Tot dusver zijn alle duiken hier erg goed. Niet
altijd even makkelijk en ja… de ‘negative entry’
is snel gaan wennen. Omdat er veel gedoken
wordt op plaatsen waar het hard kan stromen,
moet je hier vanaf de boot zo snel mogelijk af-
dalen. Doe je dat niet, dan mis je het rif en alle
leven daarom heen en dat wil je niet. Er heeft
een opbouw in moeilijkheidsgraad van de dui-

ken gezeten, waardoor iedereen ook echt van
de duiken kan genieten. Bijkomend voordeel
van een live aboard is dat je op de mooiste
plekken komt. Het grote wild had ik verwacht,
maar na de verhalen over beschadigde koralen
had ik niet gedacht dat ik nog zoveel duiken
zou maken op plekken waar het harde en
zachte koraal nog zó gaaf zou zijn. Als foto-
graaf durf je de groothoeklens bijna niet van
je camera te halen. Als je hier met je neus eens
niet richting het blauwe maar richting het koraal
duikt, dan krijg je toch regelmatig spijt dat die
macrolens er niet op zit. Natuurlijk poseren de
blenny’s op zo’n moment prachtig, heeft het
porceleinkrabje zijn waaiers mooi open staan,
ligt die sierlijke naaktslak er op zijn mooist bij
en zie je dat kreeftje model staan op een manier
zoals je dat nog nooit hebt gezien. Dat de
blik van vrijwel elke duiker is gericht op het
blauwe is niet vreemd. De Malediven staan
vooral bekend als bestemming voor groot wild
en dat is ook de reden waarom de andere
twaalf duikers hier aan boord zijn. «

Er zijn duikers die ervan
dromen om van het duiken
hun werk te maken. Als je in
een stralend zonnetje op het
achterdek zit en ergens rond
één van de idyllische
eilanden van de Malediven
dobbert, dan worden
dergelijke gevoelens alleen
maar sterker. Terecht of niet?

Droom of nachtmerrie?

Twaalf dagen live aboard 
rond de centrale atollen.

Malediven
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Een eigen safariboot
Tijdens het nagenieten dwalen mijn gedachten
af naar de gespreken met Bas van der Mee. Hij
is zo’n duiker die van zijn hobby zijn werk heeft
gemaakt. Met zijn bedrijf The True Maldives
organiseert Bas sinds 2007 bootsafari’s op de
Malediven. Tot dusver chartert Bas hiervoor al-
tijd een lokale boot. Na zijn bloemlezing met
de meest bijzondere ervaringen snap ik zijn

wens: een eigen safariboot. Het principe van
safariduiken is gestart in de jaren ’70. Door de
grotere populariteit en de lagere prijs heeft deze
vorm van duiken zich in Egypte veel sneller kun-
nen ontwikkelen dan op de Malediven. Bas
geeft aan dat het gevolg hiervan is dat er op de
Malediven nog teveel gelukszoekers zijn die
vooral snel geld willen verdienen aan de safari-
boot, en niet de ambitie hebben om de perfecte

boot te runnen. Die eigenaren kiezen bijvoor-
beeld liever voor het doen van een extra safari
in plaats van het uitvoeren van preventief on-
derhoud. Investeren in reserveonderdelen?
Waarom geld uitgeven als het niet strikt nood-
zakelijk is... Bas vertelt dat hij boten heeft mee-
gemaakt waar de schroef, het roer of de duiktrap
vanaf zijn gevallen. Wat te denken van kapotte
generatoren, hoofdmotoren of vulcompressors,

of een bemanning die nog meer van drankjes
houdt dan de gasten zelf. Bas denkt hier an-
ders over. Het blijft een uitdaging om de
goede safariboten voor een betaalbaar be-
drag te charteren en te voorzien van een
goede crew. Als ik mij verplaats in de positie
van Bas, dan klinkt het voor mij allemaal als
een regelrechte nachtmerrie. Het lukt hem
gelukkig aardig om alles goed te organiseren,

een eigen boot maakt dat er een constante
kwaliteit kan worden geleverd. Het voordeel
van de jarenlange ervaring is dat veel boot-
crews en lokale duikgidsen bekend zijn. Voor
wie zelf droomt van een eigen safariboot:
weet dat je op de Malediven naast deze boot
ook een doni, een hulpbootje, vulcompres-
sors, tanks, bemanning en duikgidsen moet
regelen.

Twaalf dagen
Een live aboard is de ideale manier om de
Malediven te verkennen. Oké, het is een nadeel
dat je die tropische droomeilanden met de luxe
resorts alleen in het voorbijgaan ziet. Je komt
wel op de beste duiklocaties. De ervaren live
aboard- gangers aan boord zijn met elkaar eens
dat twaalf dagen de ideale periode is voor een
safari. Een safari kan best zwaar zijn en twaalf «

Malediven praktisch 

DE MALEDIVEN liggen in de Indische Oceaan ten
zuidwesten van India en bestaan uit 1.190
koraaleilanden die in 26 atollen zijn gegroepeerd. 
De totale oppervlakte bedraagt ongeveer 90.000 km2,
waarvan slechts een kleine 300 km2 land is. 
Van de 1.190 eilanden zijn er 200 bewoond 
waarvan 88 eilanden echte toeristeneilanden zijn. 
De eilanden zijn klein, er zijn slechts 9 eilanden met 
een oppervlakte groter dan 2 km2. 
Het aantal inwoners bedraagt ongeveer 
400.000 mensen.

REIS: vliegen vanaf Schiphol of Düsseldorf naar Malé,
de hoofdstad van de Malediven. 8.200 kilometer,
vliegtijd minimaal tien uur met een tussenstop. 

BESTE REISTIJD: voor een bootsafari van december 
tot en met april. Dat is het droge seizoen. 
In die periode kan je rekenen op een middagtemperatuur
van 30 graden en een watertemperatuur van 28 graden
. 
VACCINATIES: DTP, buiktyfus en Hepatitis A. 
Raadpleeg http://www.ggdreisvaccinaties.nl/

BREVETEISEN: Voor veel bootsafari’s geldt dat je 
naast een goede conditie over een tweesters brevet 
en minimaal 50 gelogde duiken moet beschikken. 
De organisatie beveelt met het oog op de stroming 
aan om een decoboei, strobelamp, duiklamp, fluitje 
en spiegeltje (of oude cd) mee te nemen.

1. Een bootsfari ofwel ‘live aboard’ 
brengt je bij de mooiste plekken.
2. Malediven: vanuit het perspectief 
van de bezoeker een droomreis.
3. De lijst vissen die is gespot is 
eindeloos.
4. Ook voor macro liefhebbers 
is er genoeg te zien. 
5. Grote scholen vis zijn geen 
uitzondering.

Bas van der Mee organiseert bootsafari’s sinds 2007.

Duiken doe je in de geulen tussen de eilanden. Het kan er hard stromen.
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dagen is voor iedereen met een normale con-
ditie goed vol te houden. Onze trip duurt veer-
tien dagen, die paar extra dagen zijn prettig. Ik
heb nog wat wensen voor de laatste duiken.
De meeste safari’s zijn korter en duren een
week. Omdat iedereen dan tegelijk de hotspots
wil zien betekent dit dat er veel drukte is op
dezelfde stekken. Iets waar wij geen last van
hadden. Op een langere reis doe je niet alleen
meer stekken aan, maar de verzoeken om de
mooiste plekken een keer extra te bezoeken
kunnen ook gemakkelijker worden ingewilligd. 

Super nachtduik
Over mooiste plekken gesproken: de nachtduik
op Maaya Thila is er zeker één van. Het is
zelfs mijn meest geweldige nachtduik ooit! In
de schijnsels van onze duiklampen zagen we
jagende haaien, jagende roggen, jagende tonijn

en jagende murenes. In mijn logboek is “SUPER,
SUPER, SUPER!!!” in grote hoofdletters terug
te lezen. 

Normaal is de laatste duik op de Malediven
ruim voor de schemering afgelopen. De reden
is dat je vaak in stroomgeulen duikt en stel dat
je bovenkomt en je decoboei wordt over het
hoofd gezien; je zou zo maar ongezien naar
Indonesië kunnen drijven. Dat is niet de bedoe-
ling. Op tijd stoppen en toch intensief duiken
betekent vroeg opstaan. De dagen beginnen
lekker op tijd om gemiddeld drie duiken per dag
te kunnen maken. Elke ochtend om zes uur klin-
ken de opgewekte woorden: “Coffee, tea, brie-
fing” en dan kan het feest weer beginnen. De
nachtduik op Maaya Thila is met een gemid-
delde diepte van acht meter en nauwelijks stro-
ming niet zo moeilijk, om die reden kan die «

1.Het licht van de bouwlampen

trekt plankton aan. 

2.Enorme manta’s trekken in 

een treintje over je heen. 

3.De sierlijke manta’s komen

rakelings langs.
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Met iets minder dan tien
manta’s ben ik ook al tevreden
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toch veilig na zonsondergang worden gemaakt.
Na deze duik is het aan boord van de doni een
gekakel van jewelste. Iedereen stond stijf van
de adrenaline en het enthousiasme werd luid
met elkaar gedeeld. Niet alleen deze, ook de
andere nachtduiken zijn subliem. Bij Alimathaa
duiken wij tijdens de vroege schemering met
tientallen haaien die qua formaat variëren van
enkele tientallen centimeters tot exemplaren
van zeker zes meter. Vooral verpleegsterhaaien
hebben tijdens deze duik de overhand. Bij deze
duik weet je werkelijk niet waar je moet kijken.
Het is voornamelijk stil liggen en wachten tot
de haaien aan je voorbij trekken, soms héél
dichtbij.

Nachtmanta’s
Een nachtduik met manta’s hoort zeker ook in
het rijtje hoogtepunten thuis. Er zijn meerdere
plekken waar dit kan. Als op de boot op zo’n
plek voor anker ligt, de avond is gevallen en de
grote bouwlampen op het achterdek gaan aan,
dan kan de pret beginnen. Als je geluk hebt
vormt zich een enorme wolk met plankton
achter de boot, die wordt aangetrokken door
het felle licht. Dat plankton trekt op zijn beurt
de manta’s aan. Zowel op het achterdek als
onderwater weet je dan van gekkigheid niet
wat je moet doen. Wat is dat enorm gaaf als
die enorme en sierlijke manta’s rakelings over
je heen komen en in treintjes aan je voorbij
trekken. De gebruikelijke extra spanning van
een nachtduik, maar dan in het kwadraat! Alsof
die zes manta’s er geen genoeg van konden
krijgen. En wij ook niet, het was een duik
waarin iedereen pas het water uit wilde als de
fles leeg was en dat kan op een diepte van ne-
gen meter best even duren.

Centrale atollen
De route die wij varen staat bekend als de route
langs de centrale atollen. Niet dat de routes

altijd helemaal vastliggen, die worden aange-
past aan de aanwezigheid van het grote wild.
Onze route brengt ons langs de mooiste stekken
van North Male, North Ari, South Ari, Felidhe
en South Male. De lijst met toppers onder de
duikstekken is te lang om op te noemen. De
duiken bij Hafza Thila, Maaya Thila, Maalhos
Thila en Fottego springen er voor mijn gevoel
wel uit, maar het is echt een lijst waar het
moeilijk uit te kiezen is. De lijst van vissen die
zijn gespot is mogelijk nog fijner. Naast de wit-
punt rifhaaien, de zwartpunt rifhaaien, de grijze
rifhaaien, verpleegsterhaaien en walvishaaien
zien we adelaarsroggen, stekelroggen, pijl staart -
 roggen en zelfs een zeldzame gitaarrog. Af en

toe een napoleon of jagende tonijn, flinke
bigeye travelly, regelmatig schildpadden, bar-
racuda’s, verschillende murenes en zeer regel-
matig grote scholen sweetlips en fuseliers. 

De laatste stek die we aandoen is Manta Point,
een stek waar we aan het begin van onze trip
ook zijn geweest. Ondanks dat die duik al weer
heel lang geleden lijkt weet ik wel dat ik toch
een beetje teleurgesteld was. De verwachting
was misschien ook wel te hoog. De groep voor
ons had meer dan tien flinke manta’s gezien
en met die verwachting ben ik er in gespron-
gen. Vol spanning lagen wij netjes rondom het
poetsstation te wachten, die laatste duik zal

het niet anders zijn. Die laatste duik kan echt
de kers op de taart worden en met iets minder
dan tien manta’s ben ik ook al tevreden.

Afvallen
Ondanks de vele duiken is onze reis heel ont-
spannen. De angst voor zeeziekte blijkt on-
gegrond, de extra voorzorgsmaatregelen met
een speciaal recept om zelfs de ergste ziek-
teverschijnselen te kunnen onderdrukken wa-
ren overbodig. Het ritme op een live aboard
bevalt goed. Eten, slapen, duiken en dan be-
gint de cirkel weer van voor af aan. Het
vroege opstaan voelt zeker niet vervelend en
de lampjes gaan bij de meeste duikers alweer
vroeg uit, op enkele uitzonderingen na. Aan

je rust kom je op zo’n reis zeker toe! Van te-
voren was verteld dat elke duiker een paar
kilo afvalt gedurende deze safari’s. Gezonder
eten, minder snoepen en het intensieve dui-
ken zorgen dat je de overtollige kilo’s mak-
kelijk kwijt raakt. Eerst zien, dan geloven;
de koks zijn ware kunstenaars. Ik ben be-
nieuwd of ik straks echt een paar kilo minder
op de weegschaal aflees. Het is werkelijk
fantastisch wat de twee broertjes die het
koksduo vormen aan culinaire hoogstandjes
op tafel weten te toveren, dat afvallen…
ik moet het nog zien! Terugkijkend op 37
duiken kan worden gezegd dat deze reis
naar de Malediven een droomreis is, met
een eerste ontmoeting met walvishaaien

als absoluut hoogtepunt. Natuurlijk moet
ik een keer terug, want de lat ligt hoog. Ik
wil meer manta’s zien, zeker tijdens een
nachtduik. Haaien zou ik toch graag een
tikkie dichterbij op de foto willen hebben.
Op de vraag of een eigen duikonderneming
op de Malediven een droom of nachtmerrie
is, kan ik nog geen antwoord geven. Voor
Bas is het een topbaan, één van de meest
uitdagende banen die er te bedenken is.
Een baan waarin je onder andere met men-
sen, techniek en planningen werkt. In een
aangenaam klimaat en in een omgeving
waar het een uitdaging is om aan iedereen
een goede safari te leveren. Ik ben er nog
niet uit, jij? «

De route voert langs de centrale atollen.

1. Een eerste ontmoeting met een 

walvishaai.

2. De blik van vrijwel elke duiker is 

gericht op het blauwe.

3. Schildpadden en ander groot 

wild laten zich regelmatig zien.
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Achter de boot vormt zich 
een enorme wolk met plankton

«


