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Dominicaanse 
Republiek 

Een tropisch eiland
grenzend aan de
Atlantische Oceaan en de
Caraïbische Zee, waar je
kunt duiken op wrakken,
in grotten en langs riffen.

Meer dan 
Caraïbisch
Er is een grote kans dat je niet meteen

aan de Dominicaanse Republiek denkt

wanneer je een vakantie plant waarin

duiken een belangrijke rol speelt. Toch

heeft het Caraïbische eiland veel ingre-

diënten voor een op en top duikvakantie.

Om te beginnen kun je kiezen of je in de

Caraïbische Zee of de Atlantische Oceaan

wilt duiken. Rond het eiland vind je geen

steile wanden, maar een bodem die

langzaam dieper wordt. Dat duikt niet

alleen makkelijk, maar heeft ook als

voordeel dat de vele schepen die tijdens

de vroegere periode van piraterij zijn ver-

gaan op dieptes liggen die je als sport-

duiker kunt bereiken. Wat weinig duikers

weten is dat je naast de rif- en wrakdui-

ken ook grotduiken in de Dominicaanse

Republiek kunt maken. 

Zowel in het Caraïbische- als in het At-

lantische deel zijn alle duiken bootduiken.

De duikstekken bevinden zich dicht bij de

havens of het strand waarvandaan je ver-

Elke dag kiezen uit rif- of wrakduiken
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trekt, waardoor je niet urenlang op een

boot hoeft te zitten. Bij veel resorts en

duikcentra maak je in de ochtend een dub-

belduik en kun je ’s middags of ’s avonds

desgewenst nog een middag- of nachtduik

maken. Als je met niet duikende reisge-

noten bent is het prettig  dat je weer re-

latief snel terug bent in je hotel of resort.

Het is een gemakkelijk reis land. Vanuit

verschillende luchthavens in Europa wordt

rechtstreeks naar de drie grootste lucht-

havens in de Dominicaanse Republiek ge-

vlogen. De overheid investeert veel in de

infrastructuur van het land. De wegen zijn

goed bereisbaar waardoor je je ook op

het land goed kunt verplaatsen. Op één

of andere manier bestaat bij veel mensen

het idee dat het reizen buiten de poorten

van de resorts gevaarlijk is – daar hebben

wij niks van gemerkt.

De Caraïbische kant

De Dominicaanse Republiek heeft met een

lengte van 1.288 km de op één na grootste

kustlijn in het Caribisch gebied. Niet

vreemd dat er op het eiland genoeg te

doen valt op watersport gebied. Aan de

zuidkant van de Dominicaanse Republiek,

de Caraïbische kant, kun je bij verschillende

plaatsen duiken. Voor heel het land geldt

dat er in de grotere en meer toeristische

plaatsen voldoende aanbod is van duik-

centra. De gebieden rond Santa Domingo

en Boca Chica worden omschreven als

kleurrijke duikgebieden die geschikt zijn

voor zowel beginners als ervaren duikers.

Van de duikstekken bij Punta Cana, La Ro-

mana en Bayahibe wordt gezegd dat je

hier kan genieten van een rijk marine leven

en het grootste en bekendste wrak in de

Dominicaanse Republiek, de St. George.

Wij duiken bij La Caleta in het National

Park bij Boca Chica en bij Bayahibe. Kleur-

rijk zijn de duikstekken zeker, op elke duik

worden we getrakteerd op de sierlijke be-

kersponzen in de bekende Caraïbische

kleuren. Onder water is te zien dat de Do-

minicaanse overheid zelfs in de Nationale

Parken moeite heeft om het visserijverbod

te handhaven. De hoeveelheid en de di-

versiteit van het aanwezige leven valt ons

wat tegen. 

We duiken met verschillende duikscholen

en merken dat de boten waarmee wordt

gedoken erg kunnen variëren. De meest

avontuurlijke duiken maken we met het

Golden Arrow duikcentrum, die ons met

kleine houten vissersbootjes samen met

een gids meenemen naar de duikstekken

in het National Park. Terwijl wij bij Casa

Daniël worden vervoerd op veel luxere

boten met een capaciteit van twintig dui-

kers. De boten die de resorts gebruiken

zitten hier wat tussenin en bieden plaats

aan gemiddeld acht duikers. Vrijwel elke

dag hebben wij de keuze uit rif- of wrak-

duiken. In dit deel van het eiland duiken

we op vijf wrakken en de grootte en kwa-

liteit van de wrakken verschilt daarbij

enorm, maar fotogeniek zijn ze zeker. Dat

geldt overigens ook voor de roggen en

zeepaardjes die wij tijdens de duiken te-

genkomen. Bij mij spelen de murenes een

Dominicaanse Republiek
praktisch

DOMINICAANSE REPUBLIEK: Een eiland in het
Caraïbisch gebied tussen Cuba, Jamaica en Puerto Rico.
Het eiland grenst aan de noordkant aan de Atlantische
Oceaan en in het zuiden aan de Caraïbische Zee. Het
land is ongeveer twintig procent groter dan Nederland
en grenst in het westen aan het straatarme Haïti. Er
wonen bijna tien miljoen mensen in de Dominicaanse
Republiek van wie drie miljoen in de hoofdstad Santo
Domingo.

REIS: Charter maatschappijen vliegen rechtstreeks vanuit
Düsseldorf, Schiphol of Zaventem. Air France – KLM
vliegt met een overstap in Frankrijk. Er wordt gevlogen
op Punta Cana, Puerto Plata of Santo Domingo en reken
op een vlucht van ongeveer negen uur.

BESTE REISTIJD: Het klimaat is tropisch met
gemiddelde temperaturen van 28 graden boven water
en 27 graden onder water. De beste tijd om aan de
noordkust te duiken is de periode juni tot en met
september. Wil je aan de zuidkust duiken ga dan tussen
november en januari. Wil je ook gaan “whale watchen”
zorg dan dat je er in de periode januari tot maart bent.

VACCINATIES: Volgens de meest recente informatie zijn
inentingen niet nodig, extra bescherming tegen muggen
(DEET) is raadzaam. Raadpleeg voor je reis altijd
http://www.ggdreisvaccinaties.nl/ 

ELEKTRICITEIT: 110 V met Amerikaanse stopcontacten,
vergeet je reisadapter niet! 

VALUTA: De munteenheid is de Dominicaanse Peso, in de
toeristische gebieden kan je ook met Dollars en Euro’s
betalen of met PIN/Card betalen. Wil je gebruik maken
van je bankpas, vergeet dan niet om deze van tevoren te
deblokkeren voor gebruik buiten Europa.

TAAL: De officiële taal is Spaans, in de toeristische
gebieden kan je met Engels goed uit de voeten.

SOORT DUIKEN: Bootduiken voor alle niveaus.
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soort kat en muis spel, waarbij ik steeds

de verliezer ben. Mijn buddy heeft meer

geluk en slaagt er wel in om ze op de

foto vast te leggen.

Grotduiken 

Verspreid over het hele eiland zijn er di-

verse mogelijkheden om in grotten te

duiken. Wij worden meegenomen naar

één van die plekken en krijgen de indruk

dat dit toch de meest bijzondere plek is

van allemaal. Nadat de tuinman de

poort heeft geopend staan wij middenin

een woonwijk in de achtertuin van een

meer welvarende Dominicaan… bizar!

Via een wenteltrap dalen we af in een

gat met een doorsnee van ongeveer acht

meter om vervolgens onder de grond te

verdwijnen en daar te starten met een

ervaring die echt aan iedereen is aan te

raden. Het heldere water, het enorme

zicht, het mysterieuze landschap met

overal eeuwenoude stalactieten en sta-

lagmieten maken deze duik heel speci-

aal. Omdat wij geen ervaren grotduikers

zijn is ons vooraf heel duidelijk gemaakt

hoe het duiken in zijn werk zal gaan.

Ten opzichte van het normale sportdui-

ken gelden er wat extra veiligheidsmaat-

regelen. Met onze ervaring en deze in-

structies zijn wij in staat geweest om

een prima duik te maken en hebben we

ons steeds veilig gevoeld. Deze duik in

Cueva La Taina is extra bijzonder omdat

je in een woonwijk ergens in een ach-

tertuin duikt.  Los daarvan is het grot-

duiken een ervaring die je niet wilt mis-

sen. Het is in de Dominicaanse Republiek

heel eenvoudig om georganiseerd kennis

te maken met een duikje in één van de

vele grotten.

De Atlantische kant van het eiland heeft

toneel gestaan voor de filmopnames van

Pirates of the Caribbean en wat Expeditie

Robinson- achtige programma’s. Het land-

schap bestaat hier uit een ruigere kustlijn,

met rotswanden in de meest prachtige

vormen die ook onderwater doorlopen.

Nu en dan zie je een tropisch bounty ei-

land waarbij je het witte zandstrand al-

leen vanaf de zeekant kan bereiken. Dit

zijn ook de plekken waar je de opper-

vlakte interval tussen een dubbelduik

doorbrengt. Het duiken in de regio van

Puerto Plata, Cabrera en Samaná is juist

door die landschappen anders dan de dui-

ken aan de Caraïbische kant. Dit is ook

de kant van het eiland waar je in de win-

ter bultrugwalvissen kunt spotten. 

Scuba Libre

In deze regio duiken wij in Samaná en So-

súa. Aan de Atlantische kant kunnen de

onderlinge duikstekken qua landschap meer

verschillen. Afhankelijk van de hoeveelheid

stroming varieert de grootte van de koralen

hier. Op de plekken waar het meer stroomt

hoeft het koraal minder moeite te doen

om aan voedsel te komen en hier zie je

4

Dominicaanse republiek OWSstyle_Layout 1  17-08-15  14:53  Pagina 4



dan ook kleinere formaties. Dit zijn de plek-

ken waar je in de wintermaanden moeilij-

ker kunt komen door het ruigere water. Er

zijn overigens ook voldoende duikstekken

die in de luwte van een baai liggen, waar-

door je hier comfortabel kunt komen. Tij-

dens één van onze duiken die wij hier ma-

ken met het duikcentrum Scuba Libre kijken

we elkaar verbaasd aan. Onze gids brengt

ons zonder enig technisch hulpmiddel en

zonder markeringsboeien aan de opper-

vlakte naar een wrak dat midden in de

baai ligt. Hij brengt ons exact boven het

achttien meter diep liggende wrak, waar-

van we vervolgens zonder hinder van an-

dere duikers kunnen genieten. Een grote

zeebaars wil niet meewerken, maar de

school vis rond de boeg van het wrak blijft

gewillig poseren. 

Bij de duiken in Sosúa valt het ons op dat

hier meer succes is bij het beheren van

het National Park. Michael die eigenaar

is van Nothern Coast Diving, de oudste

duikschool van de Dominicaanse Repu-

bliek, geeft aan dat de baai waarin wordt

gedoken de laatste jaren ook echt beter

wordt beschermd. Er wordt meer samen-

gewerkt met vissers en dat werpt duidelijk

zijn vruchten af. Tijdens de duiken op deze

locatie verleggen we onze aandacht ook

wat meer naar het macro leven, iets waar

wij tijdens de andere duiken door het

landschap en het aanbod minder door

aangetrokken werden. We speuren de

riffen af naar klein spul en vinden niet al-

leen Caraïbische gobies, maar zelfs een

klein kreeftje dat veel weg heeft van een

bidsprinkhaankreeft. Intussen heeft ook

de Dominicaanse Republiek, net als de

andere Caraïbische gebieden last gekregen

van de koraalduivel, deze vis komen we

geregeld tegen tijdens onze duiken. 

Koloniaal werelderfgoed

Een bezoek aan de hoofdstad Santa Do-

mingo mag niet ontbreken. Het oude cen-

trum is UNESCO werelderfgoed en kent een

rijke historie. Deze stad was het startpunt

voor de ontdekking van Amerika, het is de

vierde Spaanse nederzetting en wordt de

oudste stad van Amerika genoemd. Het is

mooi om te zien dat de overheid er veel

energie in steekt om de echte koloniale sfeer

weer helemaal terug te brengen. Overal in

de stad zie je werkzaamheden om de sto-

rende telefoon- en energiekabels uit het

straatbeeld te halen en onder de grond te

plaatsen. Naast bezienswaardigheden zoals

het oude paleis van Diego Columbus is een

bezoek aan een plaatselijk café zeker een

aanrader. Een lokaal biertje of een Domi-

nicaanse rum zullen je helpen de heupen

wat losser te maken en ongedwongen met

de Dominicanen een merengue te dansen.

Deze vrolijke Latijns Amerikaanse dans is

in het begin van de negentiende eeuw in

dit land ontstaan. Wil je helemaal in de

sfeer komen, dan is een overnachting in één

van de koloniale hotels met zijn karakteris-

tieke dikke muren en romantische binnen-

plaatsjes zeker aan te bevelen. 

Naast het duiken, de geschiedenis en de

cultuur is er meer te beleven op de Do-

minicaanse Republiek. De golfers weten

de weg ondertussen ook te vinden naar

het tropische eiland. De lange kustlijn

zorgt er natuurlijk voor dat je tal van an-

dere watersporten kunt beoefenen. Na-

tuurlijk kan je hier snorkelen, maar ook

kite- en windsurfen, zeilen en meegaan

op een georganiseerde vis trip. Bovendien

bestaat een groot deel van het eiland uit

bos, dat zich ook goed leent voor excur-

sies. Bijvoorbeeld met een gids naar vo-

gels of apen kijken. Je kunt in het bin-

nenland koffieplantages bezoeken of wat

actiever: raften of bergbeklimmen. 

Bultrugwalvissen spotten

Voor ons zijn er genoeg redenen om terug

te gaan. Die grotduik smaakt echt naar

meer, vooral omdat er in het zuidwestelijk

deel in de regio bij Barahona nog veel

grotten zijn waar bijna niet in wordt ge-

doken. In het minder toeristische deel

Punta Rucia zijn tussen 1700 en 1900

ongeveer 500 schepen vergaan, waarvan

de wrakken op diepten liggen die voor

sportduikers goed zijn te bereiken. Ook

hier wordt weinig gedoken omdat er in

dit deel van het eiland geen duikcentra

zijn. Hoe fraai zullen de riffen daar dan

zijn?  En wat helemaal een super ervaring

moet zijn, is een ontmoeting met de bul-

trugwalvis. Hiervoor zullen we in de win-

termaanden terug moeten naar Samaná.

De walvissen, die wel zestien meter lang

kunnen worden, komen in deze periode

naar de baai bij dit schiereiland om te pa-

ren. Grote kans dat je deze prachtige die-

ren dan vanaf de boot kunt spotten. «

Colofon
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Tjonge wat gaaf! Mijn

eerste echte

penetratie in een

grot... zo heet dat

toch in vaktermen?

Als je mij vooraf had gezegd dat ik mocht kiezen tussen

een rifduik of een grotduik, dan had ik waarschijnlijk

voor de eerste gekozen. Wat moet ik in een donker

gat waarin geen vis te zien is? Ik zag de ogen van

mijn buddy Ron echter glunderen bij het idee dat we

kopje onder konden gaan in een zoetwater grot. Tja,

dat plezier wil je jouw buddy natuurlijk niet ontnemen

en heel eerlijk, het is natuurlijk wel leuk om zoiets ook

eens een keer mee te kunnen maken.

Cueva La Taina

In de Dominicaanse Republiek zijn een aantal grotten

waar je als “normale recreatieve” duiker in mag duiken,

zolang je minimaal gebrevetteerd bent als advanced

duiker en minstens 50 duiken op je naam hebt staan.

Da’s mooi, daar kunnen we beide net aan voldoen.

Voor onze ontmaagding gingen wij naar Cueva La

Taina. Wat het duiken bij deze grot extra bijzonder

maakt is dat je letterlijk in de achtertuin van iemand

duikt. Drie keer toeteren en het hek wordt door het

personeel van de bewoners open gedaan, geen Do-

minicaanse “Jan Modaal” denk ik dan. Voordat we

het water in mogen worden wij door onze gids Mau-

ricio nog uitgebreid bijgepraat over de extra veilig-

heidsmaatregelen die bij het duiken in een grot horen.

Dan is het pak aan en gaan!

Eeuwenoude stalagmieten en stalactieten

Via een “antieke”stalen wenteltrap daal je zo’n 15

meter af. Daar is de entree van de grot. Eenmaal in het

water kan je in verschillende gangen duiken. De grot

wordt ook regelmatig gebruikt door de die-hard grot-

duikers, jongens die er echt ver in mogen. Wij gaan

twee gangen van de grot penetreren en vol vertrou-

wen duiken wij achter Mauricio aan. Wij lichten hem

bij als hij zijn reel afrolt en ons naar de vaste belijning

brengt. Hij wijst ons op de markering die in de lijn is

aangebracht om de weg terug aan te geven. Al snel

voelen wij ons vertrouwd en gaat onze aandacht

naar de grot uit. Het water is kraakhelder. De kleur

van de rotsen is betoverend mooi en wordt afwisse-

lend gesierd door prachtig geërodeerde profielen en

eeuwenoude stalagmieten en stalactieten.

Op een aantal plaatsen kan je in een luchtbel boven

de wateroppervlakte kijken, er wordt ons dringend

verzocht om te blijven ademen door onze eigen au-

tomaat omdat de lucht niet goed genoeg is. Op ver-

schillende plaatsen in de grot zijn haloclines te zien,

helaas komen wij die niet tegen. Voor wij er erg in

hebben steken wij onze hoofden weer boven water

bij de instap. Tjonge wat is dit gaaf, wanneer mag ik

weer? Ik heb geen idee hoever wij in de grot zijn

gepenetreerd… voelt als kilometers, maar het zal

waarschijnlijk enkele honderden meters zijn geweest.

Oh en niet te vergeten…. We hebben één visje ge-

zien, waarschijnlijk een guppie. 

www.duikeninbeeld.tv

DuikeninBeeldblog

“Grotduiken voor dummies”
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In Samaná vind je waarschijnlijk de mooiste stranden

van de Dominicaanse Republiek. Het voor Caribische

begrippen ruige en rotsachtige berglandschap is

prachtig. Vanuit het achtpersoons motorbootje trekt

het landschap als een film aan je voorbij als je naar

de duikstek wordt gebracht. Tijdens de surface inter-

val die je tussen de duiken door maakt waan je

jezelf helemaal op een filmset. Niet geheel onterecht,

juist deze stranden zijn het decor geweest voor de

opname van onder andere Pirates of the Caribbean.

Ron -voor de gelegenheid omgedoopt tot Ronny

Depp- laat zich de verse kokosnoot goed smaken.

Als een volleerde piraat slacht hij een verse mango

met zijn tanden. Na dit vitamineshot laat hij zich

door zijn duikgids rondleiden in een sprookjesachtige

grot. Nog maar heel recent was deze grot het decor

van een Canadese reallife survival tv show, met recht

een bijzondere oppervlakte tijd.

Als duikende piraat is het handig om hier over ste-

vige zeebenen te beschikken. Gelukkig vormen de

drie meter hoge golven geen enkel probleem voor

“Ronny Depp”, iets wat niet gezegd kan worden

van zijn bloggende buddy. Het duiken en de opper-

vlakte tijd zijn het waard. Het karakteristieke land-

schap zet zich onderwater voort. Ten opzichte van

onze voorgaande duiken aan de Caribische kant

zien wij hier aan de Atlantisch kant niet alleen en

ander landschap maar ook meer harde koralen. Wat

zonder meer bizar is, de bestuurder van de boot

brengt ons feilloos naar de duikstekken. Zonder enig

technisch hulpmiddel of markeringsboei zet hij ons

exact boven een 25 dieper liggend wrak, wat zich

enige tijd varen vanuit de kust midden op de At-

lantische Oceaan bevindt. Een kwaliteit die niet zou

misstaan aan boord van Kapitein Jack Sparrow. -

www.duikeninbeeld.tv
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Als een ware heerser

loopt Ronny Depp op

zijn vers veroverde

bounty strand. Vers

fruit, een heerlijk

zonnetje… da’s nog

eens een surface

interval!

“Pirates of the Caribbean”

DuikeninBeeldblog
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