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Deze duik gaan we roggen fotograferen. De
instap bij Cinco Ribeiras aan de zuidwestkant
van Terceira is gemakkelijk en we starten on-
diep. Langs de rotswand duiken we langzaam
dieper en houden steeds de zandvlakten in de
gaten die door partijen basaltblokken van el-
kaar zijn gescheiden. We duiken met z'n drieën.
Naast Chris (onze gids) zijn er geen andere dui-
kers, dus we kunnen helemaal ons eigen plan
trekken. Chris had voor de duik verteld dat hij
ons de ingang van een grot zou laten zien die
bekend staat om de enorme hoeveelheid gar-
nalen. Eén uitdaging: de garnalen houden niet
van licht, dan zijn ze gelijk weg. Als we bij de
ingang van de grot aankomen zwemt daar
een enorme school vis. Ron richt zijn aandacht
op deze school en ik duik met Chris de grot in.
Zonder al teveel licht te gebruiken probeer ik
een paar plaatjes te schieten. Onze missie is
roggen, dus ik blijf niet te lang. Als ik de ingang
weer uit kom is Ron nog steeds druk bezig om
de school vissen op de foto te zetten. We ver-
volgen onze missie en speuren de zandbodem
af. Ineens zie ik Ron druk gebaren en als een
speer door het water gaan. Hij heeft een jonge

adelaarsrog in het vizier. Ik heb hem nog nooit
zo hard zien zwemmen, hij neemt de missie
uiterst serieus en gaat ervoor. Uiteindelijk lukt
het hem en komen wij boven water met min-
der foto’s dan verwacht, maar wel met het be-
geerde rogportret!

Onderzeese bergtoppen
Hoewel de Azoren ruim duizend kilometer ten
westen van het Europese vasteland liggen, be-
hoort deze eilandengroep tot Portugal. De ne-
gen bewoonde en acht onbewoonde eilanden
van de Azoren strekken zich uit over een gebied
van meer dan zeshonderd kilometer in de At-
lantische Oceaan. De eilanden zijn eigenlijk de
onderzeese bergtoppen van de Mid-Atlantische
Rug die de Atlantische Oceaan van noord naar
zuid scheidt. Door de ligging hebben de eilan-
den een constant en aangenaam klimaat. Wij
verblijven op Terceira, een eiland dat met een
lengte van ongeveer 29 kilometer, een maxi-
male breedte van dik zeventien kilometer en
56.000 inwoners één van de grootste eilanden
van de groep is. Terceira is ook het minst toe-
ristische eiland van de Azoren.

Authentiek 
Azoren

Terceira

Terceira is het minst toeristische eiland van de Azoren (Ron Offermans).

Midden in de Atlantische
Oceaan ligt een groep van
zeventien eilanden die samen
de Azoren vormen.
Duikvakanties naar de Azoren
worden steeds populairder.
Dat is niet voor niets, zo
ondervonden Edwin van der
Sande en Ron Offermans.
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De afgelopen jaren is duiken op de Azoren
steeds populairder geworden. Terceira is wat
achtergebleven in deze trend; op het hele ei-
land zijn slechts twee duikscholen te vinden.
Samen met mijn buddy Ron duik ik bij Arraia
Divers, een duikschool die zich net buiten het
centrum van de hoofdstad Angra do Heroísmo
bij het Hotel Do Caracol bevindt. Voor ons su-
perhandig, want wij verblijven in dat zelfde
hotel en zijn steeds in een mum van tijd bij de
duikschool. Bij Arraia Divers werken afhanke-
lijk van het seizoen drie tot acht mensen – het
is de enige duikschool op
Terceira die het hele jaar
open is. Sinds twee jaar
zijn Devin (Amerikaans)
en Veronica (Zweeds) 
eigenaar van deze duik-
school, een jong echtpaar dat alles goed voor
elkaar heeft.

Beschermd
Devin en Veronica hebben al snel door dat wij
niet veel anders zijn dan de gemiddelde duiker
die naar de Azoren komt. Als je naar de Azo-

ren gaat, dan ga je duiken met haaien, manta’s
en walvissen… De verwachtingen worden snel
getemperd. Walvissen en dolfijnen kunnen we
vanaf de boot spotten. Het is überhaupt niet
mogelijk om het water in te gaan met walvis-
sen, die worden in heel de Azoren goed be-
schermd. Vanuit Terceira worden er geen haaien -
excursies georganiseerd waarbij de haaien met
een spoor van visresten worden gelokt. Een
spontane ontmoeting met een haai hoeven wij
niet te verwachten, daarvoor zijn de dieren te
schuw. Het is een kleine teleurstelling die we

moeten verwerken,  aangezien de thuisblijvers
ons al duidelijk hadden gemaakt dat ze prach-
tige haaienfoto’s van ons verwachtten. Daar
staat tegenover dat ik niet uren op de Atlanti-
sche Oceaan hoef rond te dobberen en ik mijn
zeeziektepillen in mijn toilettas kan laten. Het
team van Arraia Divers heeft rond Terceira on-
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Terceira praktisch
TERCEIRA is één van de negen bewoonde eilanden van de

Azoren, middenin de Atlantische Oceaan. De eilandengroep

maakt onderdeel uit van Portugal. Terceira heeft een opper-

vlakte van 399 km2 en 56.000 inwoners. De hoofdstad van

Terceira is Angra do Heroísmo waarvan het historische cen-

trum op de werelderfgoedlijst van Unesco staat. Een groen

eiland vol natuur en cultuur.

REIS: Vliegduur van Amsterdam naar Terceira is vier uur bij

een rechtstreekse vlucht. Kies je ervoor om te vliegen via Lissabon

dan kun je ook makkelijk twee keer zo lang onderweg zijn. 

BESTE REISTIJD: Je kunt Terceira het hele jaar door bezoe-

ken. Het klimaat is redelijk constant en het wordt ’s winters

zelden kouder dan veertien graden. De maanden juni t/m

september zijn het meest populair. 

VACCINATIES: Niet nodig.

ELEKTRICITEIT: 230 V, dezelfde stekkers en stopcontacten

als thuis.

VALUTA: De euro is de officiële munt op de Azoren. Pin-

automaten zijn er op veel plaatsen te vinden, maar houd er

rekening mee dat je niet overal met je bankpas kunt betalen

en regelmatig cash nodig hebt. 

TAAL: Portugees, met Engels kom je een heel eind.

SOORT DUIKEN: Kant- en bootduiken met een diepte van

6 tot 35 meter. Veel van de beste stekken zijn kantduiken, je

kunt van rustige omstandigheden uitgaan.

Walvis spotten. Je kunt niet met de walvissen duiken, ze zijn in heel de Azoren goed beschermd (Ron Offermans).

De adelaarsrog komt algemeen voor bij de Azoren. Normaal kom je veel en allerlei soorten roggen tegen (Ron Offermans). Foto boven: Paarse zeeappel (Ron Offermans). Onder links: Een kloof vol zacht koraal (Ron Offermans). Onder rechts: Cinco Ribeiras (Ron Offermans).
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Een spontane ontmoeting met 
een haai hoeven wij niet te verwachten.
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dertussen al zo’n dertig duikstekken in kaart
gebracht. Voor de Azoren is het bijzonder dat
ruim de helft van deze stekken vanaf de kant
is te bereiken. Een groot deel van de bootduik-
plekken ligt vlakbij de haven. Duiken op Ter-
ceira is wat dat betreft erg gemakkelijk. 

Vulkanisch 
Alle eilanden van de Azoren zijn vulkanisch.
Dat zorgt onder en boven water voor een ka-
rakteristiek landschap. Juist dat landschap
maakt veel duikstekken interessant. In het
blauwe oceaanwater rond Terceira heb je ge-
middeld vijftien meter zicht, wat als je geluk
hebt kan oplopen tot zo’n twintig meter. Veel
duiken zijn lekker ondiep en van stroming en
getijden heb je nauwelijks last. Een groot voor-
deel van de vele kantduikplekken is dat er altijd
wel een plek te vinden is die in de luwte ligt
als het wat harder waait.

Op een paar plekken duik je letterlijk in de his-
torie van de Azoren. Lidador is er een van. Dit
is een kantduik op een van de locaties in het
beschermde archeologische onderwaterpark.
De Lidador is een tachtig meter lang Brits
stoomschip dat in 1878 is vergaan. Bij slecht
weer is het op de riffen gevaren. Met een maxi-

male diepte van tien meter is het wrak ge-
makkelijk te bereiken. De resten van de boeg
van de Lidador zijn karakteristiek en zie je op
veel foto’s terug. 

Eeuwenoude ankers
Het Cemitério das Ãncoras (‘ankerkerkhof’) ligt
op een minuut of vijf varen van de haven.
Deze plek maakt ook deel uit van het archeo-
logische park. Sinds de 15e eeuw is de haven
van Angra do Heroísmo een belangrijke tus-
senstop voor schepen op de route tussen Eu-
ropa en Amerika. Wanneer in de 15e of 16e
eeuw plotseling slecht weer opkwam, moesten
de schepen vluchten en dan werden de anker-
lijnen doorgehakt. Dat is de reden waarom je
op deze plek nu tussen de eeuwenoude ankers
kunt duiken. Verspreid over de baai liggen ze-
ker 72 oude ankers op een diepte die varieert
van 15 tot 35 meter.
Het voordeel van relatief ondiepe duiken is

dat je lekker lang de tijd hebt om op zoek te
gaan naar onderwaterleven. Op vrijwel iedere
duik zien we meerdere octopussen en ook de
gehoornde slijmvis (‘blenny’) laat zijn eigen-
wijze kopje vrijwel elke dag zien. Zeepaardjes
kun je het hele jaar door aantreffen maar om-
dat ze niet honkvast zijn moet je bijzonder
veel geluk hebben. Datzelfde geldt voor de
roggen. ‘Arraia’ is Portugees voor rog. Tijdens
het duiken in Terceira kom je normaal veel en
allerlei soorten roggen tegen; van adelaarsrog,
pijlstaartrog  tot manta. Normaal, want wij
zijn tijdens ons verblijf mondjesmaat roggen
tegengekomen. Meestal is dat dus anders en
kun je in Eagle Ray Cave tientallen jonge ade-
laarsroggen tegelijk tegenkomen. Omdat het
speervissen een geliefde lokale bezigheid is
kom je minder vaak grote vis tegen. Echt grote
baarzen hebben wij daardoor niet gezien. Wel
de vrolijk gekleurde lipvissen, schorpioenvissen,
gestreepte brasems, de kardinaalbaars en de
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Foto linksboven: De Lidador is een tachtig meter lang Brits stoomschip dat in 1878 is vergaan (Edwin van der Sande). Linksonder: Eeuwenoude ankers bij het 
Cemitério das Ãncoras (Edwin van der Sande). Foto rechts: Arraia Divers heeft zo’n dertig duikstekken in kaart gebracht (Ron Offermans).

We genieten van de vele pauwkokerwormen 
die sierlijk in de zachte stroming bewegen.
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hier ook nachtduiken kunt maken. Om op
het huisrif te komen hoeven wij slechts een
korte wandeling over het zonnedek te ma-
ken, de trap af te lopen en hop, kopje onder.
Tijdens de nachtduiken gingen er helemaal
geen andere duikers mee, dus wij hadden
de tijd aan onszelf. Ron durft het zelfs aan
om de vergelijking te maken met het muck-
duiken in Lembeh, zo goed had hij het naar
zijn zin. Overal slapende vissen, kreeften
en garnalen die te voorschijn komen. Op
elke vierkante meter kom je wel weer wat

anders tegen. We moeten onze best doen
om niet over de afgesproken duiktijd van
negentig minuten heen te gaan. Dat je in
kleine groepjes duikt is overigens een aan-
genaam voordeel van het duiken op een
minder bekende duikbestemming.

Op zoek naar wrakken
Het duiken in Terceira is goed te vergelij-
ken met het duiken op de Canarische Ei-
landen. Qua eiland is Terceira, doordat
het niet door massa’s toeristen is ontdekt,

nog authentiek. Onder water is nog veel
te ontdekken. Arraia Divers is constant
op zoek naar nieuwe duikstekken en gaat
komend seizoen samen met een team
Amerikanen op zoek naar een aantal
wrakken waarvan men vermoedt dat ze
voor de kust liggen. Naast extra recre-
atieve stekken komen er zo ook duikloca-
ties bij die het eiland interessanter maken
voor de technisch duikers. Kortom, Terceira
is een bestemming waar we meer van
gaan horen.

Wil je dit groene Portugese eiland ook boven water ontdekken? Dan mag je deze hoogtepunten

niet missen:

1. Walvissen spotten is een van de topattracties op de Azoren en Terceira doet daar niet voor onder.

Er zijn soorten die gedurende het hele jaar bij de eilanden verblijven en soorten die alléén in be-

paalde maanden een bezoek aan Terceira brengen. Voor potvissen kun je het hele jaar terecht,

voor de blauwe vinvis moet je hier tussen mei en oktober zijn. In totaal komen hier 25 verschillende

walvissoorten voor.

2. Algar do Carvao: afdalen in de krater van een vulkaan die ongeveer 2.000 jaar geleden is

ontstaan. Dit natuurmonument is de afgelopen jaren toegankelijk gemaakt voor toeristen, waar-

door afdalen in de 100 meter diepe krater nu heel eenvoudig is. Je ziet niet alleen stalagmieten

en stalactieten, veel bijzonderder zijn de verschillende lagen gesteente en lavastromen die je in

de wanden kunt aflezen.

3. Monte Brasil. Tijdens een wandeling over de Monte Brasil zie je niet alleen prachtige natuur,

maar heb je ook een mooi uitzicht over twee verschillende baaien en het eiland. Monte Brasil is

ontstaan door verschillende vulkaanuitbarstingen wat voor een bijzonder landschap heeft gezorgd.

Tijdens je wandeling kom je langs een militair fort. 

4. Miradouro do Facho aan de oostkant van Terceira is het meest populaire uitkijkpunt van het

eiland, zowel bij de lokale bevolking als bij toeristen. Een plek met een ongeëvenaard uitzicht

over Praia da Vitoria, de één na grootste stad op het eiland en over de Atlantische Oceaan. 

5. Touradas á corda. Van mei tot oktober kun je dagelijks naar het stierenrennen, een lokaal feest

waar het hele dorp aan meedoet. Volgens de bevolking is de traditionele Touradas á corda een

stiervriendelijke manier van stierenvechten. De stier wordt aan een lang touw losgelaten in de

straten van een dorp. De mannen van het dorp dagen de stier uit met jassen en paraplu's, en wie

de stier met een vlakke hand op z’n hoofd aanraakt en niet op de hoorns wordt genomen is de

held.

Vijf tips voor op het droge
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kleine puffervissen. Verder zien we opvallend
veel mooie spiraalkokerwormen. 

Zacht koraal
Een dag na onze bootduik bij de oude ankers
neemt Devin ons mee naar de noordoostkant
van het eiland. Wij hebben afgesproken met
de tweede duikoperator op Terceira: Octopus
Divers. Zij nemen ons mee naar de enige plek
waar je zacht koraal kunt zien. Na een vaar-
tocht van een kwartiertje komen we bij de
duikstek waar de toppen van flinke rotspar-

tijen boven het water uitsteken. Eenmaal te
water zakken we af en komen bij een kloof
die aan beide zijden is bedekt met fraai ge-
kleurde zachte koralen. Ze staan niet allemaal
vol open, dat zou helemaal een geweldig ge-
zicht zijn geweest. Op een diepte van zo’n 28
meter vinden wij een plek die naar ons idee
de mooiste doorkijk geeft en fotograferen wij
erop los. Absoluut een indrukwekkende plek!
Tot nu toe hebben ze op Terceira nog niet kun-
nen determineren welke koraalsoort het is.
Het klinkt wellicht eigenwijs: maar wij vinden

dat het erg op dodemansduim lijkt... De foto -
sessie eindigt als onze duikcomputers in koor
piepen om ons erop te wijzen dat de bodem-
tijd voorbij is. Tijdens onze tocht naar boven
genieten wij van de vele pauwkokerwormen
die sierlijk wiegen in de zachte stroming. Tevreden
klimmen we op de boot. 

Als je Terceira bezoekt, vergeet dan niet een
paar nachtduiken te plannen. Het is fijn als je
duikt op een locatie waar een huisrif voor
de deur ligt en het is nog veel fijner als je

Foto boven: Weinig grote vis, wel vrolijk gekleurde exemplaren zoals dit lipvisje op het wrak van de Lidador (Ron Offermans). Onder links: Overal slapende vissen, 
kreeften en garnalen die tevoorschijn komen (Edwin van der Sande). Onder rechts: Op vrijwel iedere duik zien we meerdere octopussen...(Ron Offermans).

Terceira wordt ook wel het feesteiland van de Azoren genoemd. Verwacht dan geen wilde 
jongerenfeesten, maar vooral traditionele festiviteiten voor de lokale bevolking (Ron Offermans).


