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NEDERLAND  

NIJVERDAL, 31 OKTOBER 

 Waarschijnlijk de beste duikshop van het 

land, Lucas, is in Nijverdal gevestigd. En om 

hun open dag wat kleur te geven hebben 

ze, samen met Eigenwijze Duikreizen, een 

aantal sprekers uitgenodigd. Zo mag ik iets 

vertellen over de specialisatie Biologie 

Wereldwijd van de NOB, en over de 

lezersreis die door het blad 

Onderwatersport in samenwerking met 

EWDR is georganiseerd. 

Als redacteur van dat blad en, met Nelleke, 

schrijver van de specialisatie, is me 

gevraagd de cursus in het buitenland te 

geven. En wat vorig jaar in Kenia lukte, 

moet nu toch ook in Indonesië te doen zijn. 

Het publiek bestaat voornamelijk uit 

mensen die al hebben ingetekend voor de reis, en ze hebben er zin in. Wij ook, waarbij 

Nelleke vooral gaat voor de Komodovaraan en een paar dagen Singapore na afloop van de 

cursus. 
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TIEL –  BADHOEVEDORP, 7 NOVEMBER 

Kijk, mode. Al jong weet je dat het bestaat. De jaren dat je niet gezien kon worden zonder 

coltrui werden gevolgd door de jaren dat je niet gezien kon worden met een col op de trui. 

De rok werd minirok, werd de geëmancipeerde broek, en nu hebben we weer rokjesdag. 

Een ding is helder, als het voor de 2e keer langs komt hoef je niet meer mee te doen. 

 Wat pas later doordringt is dat mode zich niet beperkt tot kleding. Voedsel is bijvoorbeeld 

mode-onderhevig. De traditionele Chinees heeft grotendeels plaats gemaakt voor het 

wokrestaurant en de goedkope Japanner met “happen in 5 ronden”. 

Maar ook de manier waarop de hap wordt 

geserveerd is modegevoelig. Vroeger kreeg je een 

stevige schep uit een pan, nu eindig je vaak met 

een bord met vage strepen en artistieke 

bouwwerken. Wat dacht je bijvoorbeeld van de 

Erwtensoepbitterbal?  

Waarom deze inleiding op een reisverslag? Wel, 

we zitten niet in het Dorinth in Badhoevedorp, 

waar we in 2002 zaten, maar wel ongeveer aan dezelfde tafel, maar dan in het Ramada, 

zoals het hotel nu heet. We hebben besloten binnen te blijven en Fish & Chips te eten. Die 

worden niet geserveerd op een fatsoenlijk bord, maar in een pseudo frituur mandje. Was de 

maaltijd echt in dit mandje gefrituurd, dan zou het vet er afdruipen, dus daar passen ze wel 

voor op. Maar zo’n frituurmandje, da’s toch koddig? En modieus!  
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Tegelijk is het gebruik van mes en 

vork vrijwel onmogelijk in zo’n 

gaasbak, maar met de nodige 

trek en groot doorzettings-

vermogen weten we de stukken 

vis te kleineren en weg te 

werken. De salade is lastiger. Die 

wordt in een wijd uitlopende mok 

geserveerd, waardoor het 

verdelen van de dressing over de 

salade wordt beperkt. 

Maar uiteindelijk reken ik het vooral mezelf aan. Los van mode, eten in een hotel restaurant 

is zelden een goed idee. 

Verder hebben we het prima naar ons zin. Hoewel de vorige vakantie nauwelijks voorbij is 

zijn we hier om af te reizen naar Singapore, en van daar via Denpassar op Bali naar Flores. 

BADHOEVEDORP –  FLORES, 8 EN 9 NOVEMBER  

Half zeven zitten we aan het – prima – ontbijt. Daarna kunnen we op ons gemak uitchecken 

en de koffers in de shuttle gooien. Er is een kleine discussie. Een hotelgast meent dat hij nog 

kan uitchecken. De shuttlechauffeur stelt dat vertrektijd betekent dat we weggaan. Zij wint 

de discussie. Wat er daarna gebeurt is nauwelijks de moeite van het beschrijven. Of het zou 

moeten zijn dat ik drie kilo van de handbagage in de ruimbagage moet doen, zodat het 

vliegtuig minder zwaar wordt belast 😊 

We lopen daarna bijna zonder vertraging naar de vertrekhal en maken kennis met drie 

cursisten. Martin en Ineke gaan even later met Garuda naar Java, om van daar naar Flores te 

vliegen. Wij gaan met Leonie via Singapore en Denpasar op Bali naar Flores. 

 De eerste etappe is niet alleen het 

langst, maar loopt ook nog vertraging 

op. Het gevolg is dat we te weinig 

overstaptijd hebben. Ik lijk de enige die 

zich daar geen zorgen over maakt. We 

vliegen tot Bali met de Singapore 

Airlines group en ik kan me niet 

voorstellen dat die de financiële 

consequenties van een stevige groep 

gestrande toeristen willen dragen. 

Bij de gate staat inderdaad een vrouw te wachten die ons allemaal een sticker geeft. Niet dat 

dit effect heeft, maar het staat verzorgd. Daarna mogen we groepsgewijs achter haar aan 
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van pier A naar pier F, met twee shuttletreintjes naar het braaf wachtende vliegtuig. We zijn 

rijp voor etappe twee. 

Etappe twee is veel korter, dus daar valt helemaal niets over te zeggen. Maar dan is het ook 

serieus wachttijd: de overstap voor het laatste vliegtuig is vijf uur. 

Op zich geen probleem, maar met 55 kilo bagage ex. handbagage is dat een redelijke 

verhuizing. Bovendien moeten we van het internationale deel naar het nationale deel van 

het vliegveld. Als je twee dingen negeert is dat een feest. Allereerst moet je natuurlijk niet 

moeilijk doen over het zeulen met koffers, en daarnaast moet je van de taxichauffeurs af. Ze 

zijn er met tientallen en willen je allemaal meenemen naar hun taxi. Sommige accepteren 

“no thanks”, anderen herhalen dan alleen “taxi, taxi”. Mijn “no, airplane” ontmoedigt vrijwel 

iedereen. Een enkeling gaat er van uit dat je een total moron bent als je niet met hem 

meegaat en maakt een gebaar of hij aan het sturen is, en herhaalt het “taxi” een paar keer. 

Op dit niveau spreek ik ook gebarentaal. Armen wijd en “airplane” roepen. Een enkele wordt 

dan heel boos, de meesten moeten er wel om lachen. 

Maar het feest is natuurlijk om een stukje op 

Bali te wandelen, met zijn prachtige beelden, en 

de rieten drakenstaarten. Na een hele goede 

koffie bij “die keten” gaan we de strijd aan met 

het inchecken van de bagage voor een 

binnenlandse vlucht. De vrouw achter de balie 

rekent uit dat we 14 kg te veel hebben, en laat 

ons vervolgens zonder bijbetaling door. 

Daarnaast kan ik altijd wel genieten van de 

verscheidenheid aan mensen op een vliegveld. 

De orthodoxe moslimman met vier vrouwen in 

zwarte pilaarverpakking, hoog modieuze 

vrouwen op naaldhakken, mannen met hemdjes 

om het maximum aan tattoos te tonen tot de 

stewardessen van Garuda in hun lolliestok roze 

kostuums. 

En dan is er de groep Amerikaanse zwarte vrouwen die uitstralen “be proud and show it”. En 

wel met enorme boobs, omgeven door een marginale hoeveelheid textiel. Bij iedere stap 

deint de voorgevel nog minstens twee keer na, waarbij de borsten alsnog een poging lijken 

te doen overboord te springen. Ondertussen blijft de omroepster roepen “for happy end, 

happy end”. Ongetwijfeld is het iets anders, maar de combinatie met het ritmisch deinen is 

dolkomisch en het “eyes up here” vrijwel onmogelijk. 
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Die humor hebben we wel nodig, want het vliegtuig is eerst vertraagd, en dan er gewoon 

niet. Maar, zegt men tevreden “vanuit Lima is een nieuw vliegtuig onderweg”. Als het 

vliegtuig werkelijk uit Zuid-Amerika komt kunnen de we slaapmatjes uitrollen, maar Nelleke 

vindt dat er in de buurt ook een Bima is, en dus nog hoop. 

Ondertussen begint het personeel snackboxen uit te 

delen, want daar hebben we recht op. Het is zonder 

enige discussie het smerigste McDonalds voer dat we 

ooit hebben gehad. Vette turbo kipnuggets met bot en 

een sausje dat je alleen open krijgt met de schaar, die 

in de ruimbagage zit, wordt aangevuld met een kledder 

witte rijst en een flesje water. Maar ze zijn wel 

milieubewust, er wordt geen plastic bestek bijgeleverd. 

Nelleke geeft de strijd daardoor onmiddellijk op, ik kom 

er ook maar beperkt mee weg. 

Naast de plek waar we het voer naar binnen smeren is 

gelukkig O2, een restaurant dat een uitstekende koffie 

levert. 

Na een uur geeft men aan dat het nog twee uur gaat 

duren, en weer een uur later kunnen we als een speer aan boord.1 

Inmiddels hebben we wel grondig verder kunnen praten met Leonie, ook biologe, en 

inmiddels lotgenoot. 

 
Met een vertraging van twee uur landen we op Kedatangan, het vliegveld van Labuan Bajo 

op het Eiland Flores. Even later zijn we, als laatste, bij het Golo Hilltop Hotel. We zitten net 

ten zuiden van de evenaar en inmiddels is het donker.  

We kunnen nog wel net eten en de duikspullen inleveren, voor we instorten in ons “hutje op 

de heuvel”. 

                                                                 
1 Nee, dit kunnen we niet uitleggen 
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INDONESIË 

FLORES, 10 NOVEMBER 

De volgende ochtend blijkt het hutje op de heuvel een serieus onderkomen met prachtig 

uitzicht over de baai  waar vele traditionele boten liggen. 

Niet dat ik daarvan kan genieten, want de wekkers zijn niet afgegaan, of Nelleke heeft ze 

gewurgd voor ze schade aan konden richten. Dus klopt Marleen op de deur. Ik heb nog strak 

15 minuten voor douche, ontbijt en spullen pakken. Dat laatste was de avond er voor goed 

voorbereid, dus het gaat heel snel. Maar een rustige start van een vakantie kan je het niet 

noemen. 

We duiken met Duikschool Divine Diving 

met de boot de Naring.  

Aan boord gaan is een probleem. Hoewel 

er 40 duikscholen schijnen te zijn in 

Labuan Bajo heeft niemand bedacht dat 

een of twee loopbruggen handig zouden 

zijn. Nu moet je over een rubber stootblok 

naar de boot klimmen wat vooral bij eb 

niet eenvoudig is voor de meeste 

westerlingen. 

Waarschijnlijk moet er eerst iemand doodvallen of platgedrukt worden voor men tot een 

goede oplossing komt. 

Eenmaal aan boord gaat het relaxed. Er is een goede plek om je duikset op te bouwen en je 
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druk te controleren. Dat laatste is vooral zinvol, want ze zijn niet heel handig in het uit elkaar 

houden van volle en lege flessen. Op zich hebben ze voldoende voorraad om flessen te 

ruilen, maar het is slordig als je zonder lucht over boord gaat. 

Daarna staan er koffie thee en donuts op je te wachten, zodat je de 1,5 tot 2 uur vaartijd 

naar het Komodo reservaat goed doorkomt. 

Deze week gaat het iets anders, ik mag de 

cursus geven op het overdekte deel van het 

zonnedek. 

Men heeft een whiteboard meegenomen, en 

vanuit de kajuit is er stroom. 

Daarbij hebben ze niet bedacht dat een 

whiteboard voor de wind niet spontaan strak 

blijft hangen, maar gaat klapperen. Door het 

diagonaal te zetten, en het met touw een soort van vast te binden ontstaat er een werkbare 

situatie. 

Het zeil dat over het zonnedek is gespannen heeft op het hoogste punt de stahoogte van de 

gemiddelde Indonesiër. Ik ben een kop groter en een van de kleinsten van de groep 😊 

De cursisten moeten dus op zitzakken hangen, ik op mijn knieën onder het zeil door 

toeteren. Maar het werkt en men is 

tevreden. 

De duikschool heeft de meeste dagen nog 

extra duikers mee. Op de vraag of die van 

het dek verdreven kunnen worden wordt 

direct gehandeld, ze worden verbannen 

naar de koffietafel. 

We maken drie duiken op een dag, met 

tussen duik twee en drie een prima warme 

lunch. De duurtijd is een uur, met een uur 

tussentijd. Deze duikschool levert geen 

nitrox, dus dat is allemaal erg krap. 

Met vier uur varen, drie uur duiken en twee uur interval zijn het lange dagen. Maar wie 

klaagt op een tropisch rif. Zeker niet als je de eerste duik een reeks schildpadden en de 

tweede een stel manta’s ziet (al had de naam Mantapoint wel verwachtingen gewekt) 

Alleen het voornemen om op de terugweg nog les te geven gaat ten onder in het 

regenseizoen. Iedere Indonesiër op de boot is blij, voor het eerst in negen maanden regent 

het. 

’s Avonds eten we in het restaurant, dat een keuze heeft uit vijf niet zo geweldige gerechten. 

Nelleke en ik zijn de eersten. Zij heeft een rustige dag gehad en heeft zich, naast breien, 

geworpen op het fotograferen van zwaluwen die uit het zwembad proberen te drinken en 

tegelijk insecten oppakken. 

 Foto Leonie Walters 
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Na het eten stappen we met zijn allen weer in 

het busje met het vrolijke opschrift 

“Lanterfanten”, richting het gebouw van Divine 

Diving. Hier wordt een lezing gegeven door 

Catherine van Marine Megafauna Foundation 

over het wel en wee van de manta. De stichting 

zet zich in voor het vergroten van de kennis van 

de manta. Met die kennis wil men de soort 

beter beschermen. Ik wist al dat er twee 

soorten zijn, de rifmanta en de Atlantische manta. Nu blijk de rifmanta een uniek 

vlekkenpatroon te hebben en er is zelfs een zwarte variant, die vooral in dit gebied 

voorkomt. Het is een interessant verhaal, maar door de inspanningen van de laatste twee 

dagen moet ik toegeven dat ik soms wel wegdommel (en niet als enige). 

 

FLORES, DUIKEN BUITEN HET RESERVAAT, ZONDAG 11 NOVEMBER 

Massatoerisme is, zoals op veel plaatsen, de moord voor de omgeving, al doet men allerlei 

pogingen om het in goede banen te leiden. Technisch goed duiken is dan belangrijk. De 

cursisten zijn minimaal gevorderd duiker, dus wij dragen op onze wijze bij.  

Om in het reservaat te mogen duiken moet je wel dagelijks 275.000 roepia afdragen. Op 

zondagen wordt dat verhoogd naar 350.000. En dus wordt er vandaag buiten het reservaat 

gedoken, voor maar 100.000 roepia (belasting heffen doen ze toch).  

Het zit mij niet helemaal mee vandaag. Allereerst weigert de camera. Dus geen 

onderwaterfoto’s vandaag, maar ook begint het weer vreselijk te regenen na de eerste duik. 

Gelukkig hebben we een droge zak voor de elektronische apparatuur, want bij deze 

horizontale tropische regen wordt alles nat.  
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De lesgeeft tijd wordt door het weer zo beperkt dat we niet door de stof heen komen. De 

oplossing is vrij simpel, bij terugkeer geeft ik nog een stuk les in de lesruimte van Divine 

Diving. 

Marije, chef van DD is er niet, en de 

aanwezige personeelsleden weten niet of 

het mag, we moeten op Marije wachten. 

Na een kwartiertje overrule ik ze en geef 

het laatste lesdeel. In dit land moet je 

helaas zaken gewoon doordrukken ☹ 

Ook voor Nelleke is er weinig aan, ze zit 

alleen en heeft door de regen niets te 

doen. 

FLORES, DUIKEN EN SN ORKELEN, 12 NOVEMBER 

Misschien wat laat 

in het verslag, 

maar toch even 

iets over de vraag 

waar we zijn. 

We zitten in de 

zuidelijke 

Indonesische 

provincie Oost-

Nusa Tenggara, 

met 566 eilandjes 

en een breedte 

van 1300 kilometer. De grootste eilanden in de provincie zijn Timor, Soemba en Flores. De 

meeste eilanden zijn onbewoond. De grote golfstroom perst zicht hier tussen de eilanden 

door, en zorgt daarmee voor een enorme stroming. In het gebied hebben zich uitgebreide 

koraalriffen gevormd. In 1980 is besloten een deel van het gebied te beschermen en het 

Komodo Nationaal Park te stichten, met een oppervlakte van 1817km2. In 1986 heeft het 

park de status van Unesco World Heritage gekregen. Het gebied bestaat uit de eilanden 

Rinca, Komodo en Papagaran (en veel kleine eilandjes) en de zee er tussen en er omheen.  

De directe aanleiding voor de bescherming is de aanwezigheid van de Komodovaraan, 

waarover straks meer. Het koraal tussen de eilanden is echter ook heel fraai, met bedreigde 

diersoorten zoals schildpadden, manta’s en haaien. Er wordt gevist met dynamiet en 

cyanide, wat enorme schade aanricht. Vooral Chinese vissers trekken zich nergens wat van 

aan, en komen dankzij het kleine aantal parkwachters, bijna overal mee weg. Overexploitatie 
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is een volgend probleem, te veel toeristen en vooral te veel duikers. Daarbij ankeren een 

aantal duikscholen direct op het koraal wat tot nog meer schade leidt. 

Wel wordt er gewerkt aan maatregelen zoals het 

stellen van een maximum aan het aantal duikers, 

ankerboeien en systematisch onderzoek om zo 

nodig tot aanvullende maatregelen te komen. 

Helemaal snappen doen ze het helaas nog niet. 

Voor het gebied zijn de mangrovebossen van 

groot belang. Een Chinese ontwikkelaar vindt dat 

die de badgasten in de weg staan en is vele hectaren aan het kappen om strandhuisjes neer 

te kunnen zetten ☹ 

Wij nemen, ook in het kader 

van de cursus, al snorkelend 

een kijkje tussen de 

mangrove. Er is heel veel 

kleine vis (en een 

pijlinktvisje), wat duidelijk 

demonstreert waarom dit de 

kraamkamer van het rif is. De 

plantenwortels vormen weer 

een aanhechtingsplaats voor 

soorten die tegen 

getijdenwerking kunnen, zoals de zeepokken en tweekleppigen. 

Helaas houdt mangrove ook veel puin vast. Kleden, plastic, je ziet van alles tussen de enorme 

wortels van de planten.  

Na afloop besluiten we met een aantal dat de menukaart van Golo Hilltop niet een week 

lang vol te houden 

is. We pakken een 

taxi en gaan 

verderop happen 

op de top van de 

heuvel. Het is een 

stille, wat kale tent, 

maar met 

uitstekend voedsel 

dat gezamenlijk 

wordt gedeeld. 
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FLORES, RUIG EN KALM DUIKEN EN GELD OPNEMEN, 13 NOVEMBER 

De entree in het Komodo park hakt 

stevig in de budgetten, dus met grote 

regelmaat is er wel iemand geld aan 

het opnemen. Nu is dat maar een klein 

probleem, want nadat we ons met een 

busje om 06:45 naar de duikschool 

hebben laten brengen volgt er eerst 

een vage periode van parkentree 

afrekenen en rondhangen voor we 

naar de haven en de boot lopen. Tijd 

genoeg om dus even naar een ATM te lopen. Daarbij is één hindernis: er moet wel geld in 

zo’n ding zitten. Het blijkt een dagelijkse loterij welke ATM is bijgevuld, waarna de winnaar 

aan mag geven waar er vandaag roepia’s gescoord kunnen worden. 

De duiken gaan vandaag naar het 

noordelijke punt van het reservaat bij 

Komodo eiland. Bij the Cauldron (de 

kookpot) giert de stroom tussen twee 

kleine eilandjes door. Je kan je afvragen 

wat je als duiker bezielt om zo in de 

stroom te stappen. Het antwoord is dat 

grote vis zich vaak prettig voelt in snel 

stromend water. We zien manta’s en vier 

haaien, dus de actie is geslaagd. Dit 

“groot wild” is voor sommige duikers de voornaamste reden om te duiken. Onze groep 

denkt er anders over en kiest de volgende duiken voor duiken in de luwte op zoek naar “het 

kleine spul”. 

Bij de eerste, maar vooral bij de tweede duik blijkt hoe erg de overexploitatie is. Op enig 

moment liggen er vijf boten met duikers 

op een plek. Enkele groepen duiken overal 

dwars doorheen, en dat maakt het duiken 

onoverzichtelijk en daarmee potentieel 

gevaarlijk. 

Het kan ook leiden tot komische situaties. 

De eerste en tweede duik zijn (te) dicht op 

elkaar gepland. Als ik dan ook nog een 

zeeslang zie is de afloop voorspelbaar: ik 

raak in deco. 
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2  

                                                                 
2 Voor meer: Zie bijlagen 

Wat weekdieren in Komodo: (naakt)slakken, tweekleppigen & inktvissen 
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Lucht zat in de fles, het kan makkelijk, maar ik geef wel 

aan dat ik naar mijn stop op 5 meter ga. Mijn drie 

mededuikers volgen snel, we duiken steeds samen, 

dus de verschillen kunnen niet groot zijn. Andere 

groepen letten minder op, zien een groep hangen en 

denken dat de duiktijd om is. Binnen de kortste keren 

hangt bijna iedereen op vijf meter. Kuddegedrag is een 

mooi ding 😊 “Onze” duikers trekken gelukkig wel 

een eigen plan. 

De laatste duik van de dag is net zo tam, en ondieper. 

Nog één duikdag. Voor het zover is geef ik op de 

terugweg nog één les. Dat gaat niet helemaal goed, de 

touwtjes waar het bord aan is opgehangen zijn lurf, en het bord laat lost. Met veel 

improvisatie komen we toch door de laatste theorie. Morgen mogen de cursisten verhalen 

vertellen over hun ervaringen elders op de wereld. Tegen die tijd zit het bord vast weer vast. 

FLORES –  RINCA, 14 NOVEMBER 

Vandaag maken we de laatste twee duiken en we gaan naar Komodo. Of eigenlijk naar Rinca. 
Maar we gaan naar de varanen en die leven in het Komodoreservaat, dus noemt iedereen 
het Komodo. 

Eerst moeten we er zien te komen. Nelleke ziet geen diepte, dus aan boord gaan op de 
Naring is een opgave. Vooral omdat ze in eerste instantie ook nog over een andere boot 
heen moet klimmen die tussen onze boot en de hoge kade ligt. 

Als men inziet dat dit niet gaat werken wordt er wat geschoven met de bootjes, en zo komt 
ze toch nog aan boord. 

Het is een stuk varen en dus hebben we 
genoeg tijd om te luisteren naar 
verhalen van de deelnemers over 
wereldwijd duiken. Ze gaan over Egypte 
en Kaap Verdië. Samen met een 
algemene afronding en een verhaal van 
mij over Bretagne zijn we niet al te veel 
tijd kwijt, en ruim op tijd klaar voor de 
duiken. 

De eerste duik is in de luwte van een 
rotspunt met wat stroom, maar verder 

heel aardig. De gids noemt dit het aquarium. En ja, het barst er van de vis. De tweede is weer 
een keuze: volle stroom of duiken in een beschut gebied. De twee andere duikers kiezen de 
stroom, ze staan duidelijk boven ons gescharrel. We horen later niets meer van ze, dus of 
deze driftduik een succes was zullen we nooit weten. 

Wij zien een aantal manta’s en veel naaktslakken. Dus bij ons is iedereen blij. 
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Het reservaat op Rinca heeft een prima aanlegsteiger tussen de mangrovebossen. Daar 
scharrelen reeksen wenkkrabben rond, die weer 
worden gegeten door de apen. Ook die hebben 
we al snel in beeld. Maar uiteindelijk gaat het 
natuurlijk om de varanen. 

In alle eerlijkheid, het is een zielig zooitje. Dicht 
bij de aanlegplaats zijn wat hutjes, een barretje 
en een souvenirstalletje, en daartussen is een 
ongelijke strijd tussen de ondergaande natuur en 
de opkomende vuilnisbelt. 

Op dat punt moeten ze zich kapot schamen. Als 
iets werelderfgoed is en je enige bron van inkomen, dan is het je taak de rotzooi op te 
ruimen en er een punt van te maken dat iedereen dat doet. Nu is het eerste beeld een stel 
buffels die op plastic zakken staande kauwen. 

Onder en tussen de hutten vind je de dieren die de brandende hitte van de zon proberen te 
ontvluchten, waaronder de Komodovaranen. 

We worden opgewacht door een paar 
gidsen, die allemaal zijn gewapend met 
een gevorkte stok. Het verhaal is dat de 
varanen volstrekt onschuldig zijn voor 
mensen, zeker als ze gegeten hebben. 
Feit is dat ze soms toch hun tanden in 
iemand zetten, en dat is “bad for 
business”. 

De varanen in het dorp leven vrij, maar 
het feit dat ze eens per maand gevoerd 
worden houdt er een aantal toch bij het 
dorp. En zo is het mogelijk ze van dichtbij te fotograferen, en zelfs met ze op de foto te gaan. 
Een Amerikaan weigert te fotograferen. “Dat doet hij straks wel in het wild”, zegt hij 
optimistisch. 

Nu is het niet onmogelijk dat te doen. Op Flores, Komodo en Rinca leven populaties die 
gezond genoeg zijn om te overleven, als wij niet al hun voedsel (buffels, herten etc.) opeten. 
Bij het dorp vind je alleen mannetjes, de vrouwtjes zijn verspreid over het eiland. Alleen in 

het paarseizoen zoeken ze elkaar op, 
waarna het vrouwtje, net als 
schildpadden, een gat graaft om de 
eieren in te leggen.  

De uitgekomen jongen zoeken direct 
de bomen op, waar ze de eerste jaren 
leven van insecten, vogels etc. Op de 
grond blijven is een risico, want 
varanen zijn overtuigd kannibaal als 
het om kleintjes gaat. De grotere 
werken wel samen bij het uit elkaar 
halen van de prooi. 
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De voorlichter vertelt daar een mooi verhaal over, met bloedige details over de infecties die 
prooidieren oplopen als ze worden gebeten. Het is grotendeels bullshit, maar wordt met 
enthousiasme gebracht. 

Dat dit een fake story is, heeft Nelleke uitgezocht. Sinds een aantal jaren weet men dat deze 
varaan gifklieren heeft met een complex gif, met onder andere 
bloedverdunning/vaatverwijding, zodat de prooi niet alleen verzwakt 
door het gif, maar ook nog eens doodbloedt. En ja een extra 
bacterieinfectie zal daar bij helpen.  

Je kunt op het eiland een aantal wandelingen maken, begeleid door 
de mannen met stokken, maar daar is het nu te laat en te heet voor. 
Dus doen we een rondje rond het dorp. De bomen met epifyten zijn 
prachtig, we zien apen, herten, hagedissen, een eekhoorn en jonge 
varanen. Verder staan we uitgebreid stil bij plaatsen waar de eieren 
worden ingegraven. Kortom, het is een wandeling in een trieste 
omgeving, maar op zich zien we veel moois. 

Aardig detail, de Komodovaraan kwam ook 
in Australië voor. De discussie of ze daar 
opnieuw uitgezet moeten worden zal nog 
wel even duren. 

Daarna is het tijd om terug te gaan naar 
Lubuan Bajo. In die richting zien we wel wat 
wolken. 

Als snel ontwikkelen de wolken zich tot een 
volledige onweersbui met horizontale 
regen. Nelleke, Sabine en ik verzamelen wat 

zitzakken om ons heen op het zonnedek. Nat worden doe je toch, maar zo blijf je behoorlijk 
warm. 
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Terug in de haven is het vloed, zodat 
Nelleke redelijk makkelijk van de boot 
komt. De duikreis zit er bijna op. 

Die avond organiseert de groep een 
afscheidsdiner waar wij, als dank voor 
de inzet, voor worden uitgenodigd.  

Het restaurant heeft de naam een van 
de beste 
in de stad 
te zijn. 
Het 

voedsel is inderdaad prima, alleen de muziek is wat luid, wat 
een beetje gesprek moeilijk maakt. Na korte tijd start er een 
live band, die ieder gesprek totaal onmogelijk maakt. De 
zanger gebruikt zijn telefoon als autocue, waarbij alleen de 
uitspraak lastig is voor hem. Nadat hij Bob Marley en Joe 
Walsh in hun graf heeft laten omdraaien door “One Love” en 
“Hotel California” te vermoorden proberen we hem geestelijk 
te blokkeren. We hebben geen schijn van kans. Maar verder is 
het een leuke avond. 

LABUAN BAJO (VOORAL GOLO HILLTOP), 15 NOVEMBER 

Morgen valt de groep uiteen. Een deel 

maakt een rondreis op het eiland, er 

gaan er een paar naar huis, of men zet 

de vakantie elders voort, zoals wij in 

Singapore. Vandaag is echter de dag om 

het overschot aan stikstof uit het 

lichaam kwijt te raken. Dat doe je het 

beste door helemaal niets te doen. 

Nu verveelt dat ook snel, dus we maken 

een wandeling naar het dorp. Langs 

enorme vervuiling en haveloze huizen met overal glasscherven, en langs een kerkhof waar 

de was wordt gedroogd en kippen worden 

gehouden. (De vechthanen zitten in aparte 

manden). Maar ook langs een eindeloze 

reeks toko’s, duikscholen en restaurantjes. 

En niet te vergeten enorme nieuwbouw 

met veel glas, waar zelfs al een Starbucks 

sticker op zit. We zien dat als een grote 

stap voorwaarts. Koffie drink je hier met je 
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tanden op elkaar, zodat je de koffieklonten 

makkelijk kunt uitspuwen. Wij drinken, voor 

ons doen, wonderbaarlijk veel thee. 

Het rondje gaat ook over de vismarkt. Hier 

wordt alles wat we deze week hebben gezien 

verkocht. Zonder koraal, maar met vliegen. 

Binnen de groep wordt dan ook besloten dat, 

als we hier al vis bestellen, we zullen vragen 

of het “very well done” kan zijn. 

We lopen door tot aan de haven en bedenken dat het héél heet is, en dat we op de weg 

terug naar boven moeten. De eerste de beste chauffeur die dan ook vraagt of we een taxi 

willen is van ons. We hebben voldoende 

couleur locale gezien. 

Terug op Golo Hilltop lijkt het zwembad 

de beste plek om tijd door te brengen. 

Dat valt wat tegen, de zon is zo fel, dat je 

zelfs onder water verbrandt. In ieder 

geval Nelleke, die geen basisbruining op 

de boot heeft gehad. 

We lunchen in het restaurant van het 

hotel weer van “die” kaart, weer omgeven door de gekko’s op de muur en met de lokale 

kortstaartkatten om je voeten. 

Na hitte en verbranden breekt dan ineens het 

regenseizoen weer los met onweer en heel veel 

regen. In een droog moment gaan we naar de kamer 

en pakken in voor morgen. Tijd voor Singapore. 

Voor die tijd eten we nog een keer in het restaurant. 

Iedereen komt opdagen, ondanks het beperkte 

menu. Nelleke geeft aan na vier keer nasi het spul voorlopig niet meer te willen zien. De 

tempeh in zoetzure saus is een smakelijk 

vegetarisch gerecht, maar om er nu op Flores 

voor te blijven… 

Marleen laat nog een reeks prachtige foto’s 

zien en bewijst dat ze haar turbocamera niet 

voor niets heeft meegezeuld. Daarna is de 

NOB lezersreis echt voorbij. 
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SINGAPORE 

LABUAN BAJO –  SINGAPORE, 16 NOVEMBER 

Om 07:30 moeten we in het vliegtuig naar 

Bali zitten. Volgens eerste aanwijzing kunnen 

we om zes uur ontbijten, maar het 

barpersoneel vindt dat te krap. En dus 

schuiven we, gewapend met een 

ontbijtpakket, om zes uur in de bus die ons 

naar het vliegveld brengt, dat wel tien 

minuten van het hotel ligt. 

De conclusie is dat we ook om 06:30 nog 

hadden kunnen ontbijten, maar wat speling is altijd goed, en we moeten rekening houden 

met “gedoe” omdat we (nog) 53 kilo bagage hebben, exclusief handbagage. De mensen 

achter de balie vinden “gedoe” te veel moeite en dus wordt alles moeiteloos richting 

propellervliegtuig geschoven. Op het vliegveld vinden we de eerste goede koffie van de 

week. Flores, het kan wel! (De chauffeur houdt het op FBI: Flores Beautiful Island) 

Op Bali hebben we weer uren overstap, 

maar een tweede goede koffie, nu van 

Starbucks, is nooit weg. Verder doen we 

weer een rondje hindoeïstische beelden. 

Ook al is het een korte tussenstop, Bali 

blijft een heel bijzonder eiland. 

De vlucht naar Singapore heeft iets meer 

voeten in de aarde. De overstap en het 

inchecken van bagage gaat 

probleemloos, maar naast mij zit een 

man die vindt dat zijn elleboog in mijn maag hoort. Pas als ik de stoelleuning op 45o zet kom 

ik van hem af.  

Na aankomst is het leed nog niet geleden. 

Er is iets mis met de douane-apparatuur, en 

dus mogen we bijna 40 minuten in de rij 

staan voor we het land in mogen. We 

hebben een pretpakket besteld, waardoor 

we één nacht tegen afbraakprijs in een 

hotel kunnen en gratis in een groot aantal 

attracties mogen. Helaas heeft EWDR niet 

aangekruist dat we ook transport willen, en 

dus mogen we weer een tijd in de rij om 
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een taxi te bemachtigen. De chauffeur heeft het niet op de stad, en vraagt zich af waarom 

iemand hier zou willen verblijven. We doen nauwelijks poging om het uit te leggen. 

In het hotel gaat de overtollige duikbagage direct in de opslag. Wij besluiten dat eten in het 

winkelcentrum ongeveer de laatste inspanning is die we wensen te doen (naast de aanschaf 

van een 3 daagse metrokaart in hetzelfde winkelcentrum) 

Bugis is een van de grotere 

winkelcentra van de stad/het land 

en ligt net als ons Grand Pacific 

Hotel aan Victoriastreet. In 

Singapore houdt een 

shoppingcenter per definitie in 

dat je daar kan kiezen uit veel 

eettentjes. Nelleke stelt vast dat 

ze na de nasi overdosis fatsoenlijk 

voedsel wil. Ze kiest daarbij voor 

een Japanner en het moet gezegd 

worden: goed voedsel! 

Zeker met de koffie van The Coffee Bean & the Tea Leaf vormt het een goede afsluiting van 

de dag. 

 

SINGAPORE, LITTLE INDIA, ZOO & CHINA TOWN, 17 NOVEMBER 

We worden wakker door een zware onweersbui. Het ziet er weinig belovend uit. Het ontbijt 

kost hier S$ 28 pp., en dat vinden we te duur.3 We gaan naar Bugis en ontbijten goed bij 

Starbucks voor net geen S€ 28 voor ons beiden. Het is alleen jammer dat de bestelling niet 

                                                                 
3 Da’s €35,80 voor ons beiden. 
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onmiddellijk goed gaat, maar het kan gebeuren. Als we het ontbijt op hebben, blijkt de 

onweersbui er genoeg van te hebben. 

We kunnen gaan wandelen. 

Het hotel ligt in de buurt van Little India, 

daar zijn we nog nooit geweest. Op 6 

november is hier Deepavali, het 

hindoeïstische festival of light gevierd. 

De uitbundige versiering hang je niet 

zomaar op, en dus zal het wel blijven 

hangen en staan tot tegen kerst. De 

eerste Christelijke kerk is in deze stad gefinancierd door een moslim, en dat tekent de 

verhoudingen tussen religies: geniet vooral van elkaars feesten. 

De huizen en straten in Little India 

zijn, zoals alles in Singapore, goed 

onderhouden, maar het is wel 

oudere en erg kleurrijke bouw. 

Daartussen staat een aantal 

hindoetempels. Zolang je je 

schoenen uittrekt mag je naar 

binnen, en zolang je niemand in de 

weg loopt kan je alles fotograferen. 

Samenvattend: het is een geweldige 

belevenis alle beelden en de monniken aan het werk te zien. Tussen dit alles staat een 

Boeddhistische tempel, maar daar doet ook niemand moeilijk over. 
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Tegen de tijd dat we voldoende hebben gezien nemen we de metro en de bus naar de 

dierentuin. Op de geboortedag van ma lijkt dat wel een aardig idee. 

Als onderdeel van het gekochte pretpakket is het nog gratis ook. Dit met uitzondering van 

het treintje, wat met deze temperatuur wel erg comfortabel is.  
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De dierentuin bestaat uit vier onderdelen waar nog 

volop aan wordt gebouwd. We bekijken alleen het 

traditionele deel met de olifanten en de orang-oetans 

als topattracties. Ook is er een speciale tentoonstelling. 

Deze week gaat deel 2 van de film Fantastic Beasts van 

J.K. Rowling in première. Er staan modellen en 

bewegende draken in een hoek van de tuin. Extra leuk 

is dat er een voorlichter met een echt reptiel staat om 

tekst en uitleg te geven aan kinderen. 

De planten in de tuin, maar ook langs de weg waar de 

bus langs rijdt, zijn ook het bekijken waard, al loopt bijna iedereen er aan voorbij. Wie wel 

kijkt zie de enorme hoeveelheid epifyten op de bomen. Vaak zitten er op een boom wel vier 

of vijf verschillende varensoorten. 

Halverwege de middag gaan we terug naar het centrum, om te kijken bij Chinatown. Het is 

er veel drukker dan in Little India. Er is langs South Bridge Road weer een grote 

hindoetempel, een moskee en een van de belangrijkste Boeddhistische tempels van de stad, 

waar het aantal Boeddha’s niet te tellen is. Als je de tempel aan de andere kant weer uit gaat 

kom je terecht bij Chinatown complex, een winkelcentrum met nog meer winkeltjes. Want 

waar Chinezen zijn is handel, dus je kan er alles kopen van een compleet maatkostuum tot 

een kalligrafieset en van een Chinese lampion tot damestassen. Wat die lampions betreft: in 

de dierenriem is dit het jaar van 

de hond, en die is in veel 

marktkramen, ook als lampion, 

oververtegenwoordigd. Evenals 

Little India stamt Chinatown uit 

het midden van de 19e eeuw, 

toen de economie begon te 

groeien. Van de ellende van de 

Chinese immigranten is niets 

meer te zien, Singapore is goed in 
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het wegpoetsen van dit soort zaken. 

Op het plein tussen de tempel en het grote complex ligt een plein waarop een grote groep 

vrouwen aan het dansen is. Het lijkt een variant op Tai Chi, maar helaas op Duitse schlager 

muziek. 

Tot slot zijn er dan de voedselkramen en 

restaurants. Nelleke heeft de nodige research 

gedaan en weet in welke straat het foodcourt 

met verkopers met Michelinster zitten. Je 

moet er wat hoogtemeters voor maken, maar 

dan kom je ook op een plek… die nog 

grotendeels gesloten is. Toch is er genoeg 

open om een maaltijd te scoren. De mensen 

die zitten te eten promoten met veel 

enthousiasme de noodles. Op een bord staat ook een plaatje van een exquis gerecht met 

vissenkoppen. Dat doet bij Nelleke de deur dicht. Ze verkondigt dat ze na een week Flores 

nasi geen grubbels & graai wenst, maar 

als voedsel herkenbaar voedsel. 

We lopen terug naar Foodstreet (Jawel, 

het bestaat) en kiezen een stalletje dat 

lijkt te voldoen aan de eisen van Nelleke. 

We scoren er inderdaad een goed maal. 

De laatste etappe is met de metro naar 

de Gardens by the Bay, om daar naar de 

lichtshow bij de Giant Trees4 te kijken. 

Het is er druk, en Nelleke concludeert dat ze beter heeft gezien, al is het mooi.  

Op de terugweg zien we het 

staartje van de lichtshow op het 

water aan de andere kant van 

Marina Bay Sands. Deze 

topattractie kunnen we ook weer 

afvinken. 

Dan nemen we de metro terug 

naar Bugis, en Starbucks. De 

laatste doet de bestelling bijna in 

een keer goed ☹ 

                                                                 
4 De Giant trees zijn kunstof bomen met LED verlichting, volgeplakt met echte planten. 
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De eerste volle dag Singapore zit er op, we hebben ons 63 km verplaatst, waarvan 19 km 

lopend. Morgen gaan we verder.  

 

SINGAPORE, BOTANISCHE TUIN EN HOPPERDIHOPPERDI, 18 NOVEMBER 

De dag begint weer met onweer, maar is al goeddeels gestopt als we bij Starbucks naar 

binnen stappen, waar het nog 

steeds niet lukt een bestelling in 

een keer goed te doen. Deze keer 

pik ik het niet. De bestelling “Tall 

cappuccino with an extra shot” 

laten eindigen in een Frappucino 

met extra ijs is geen vergissing, 

maar een stommiteit. Nelleke’s 

broodje vergeten is mogelijk wel 

een vergissing, maar in de 

herkansing het “extra shot” 

vergeten kan ook echt niet. We 

besluiten het deze keer niet met 

Oosterse hoffelijkheid af te 

handelen, maar met Westerse 

botheid. Of, zoals Nelleke stelt: 

“We’re the customers from hell”. 

Daarna beginnen we de dag met de 

gele lijn van de hoppeti-hoppeti5. 

Die brengt ons naar de botanische 

tuin, waar het nog een beetje 

sputtert. Laten we wel wezen, als 

bioloog en liefhebbers weten wij 

                                                                 
5 Familietaal is onnavolgbaar. Waarom de Hop-on Hop-of bus bij ons de hoppeti-hoppeti heet is onnavolgbaar, 
al ben ik waarschijnlijk schuldig. In ieder geval is-ie gratis binnen ons pretpakket. 

Starbucks of het McDonalds effect. 

Eind vorige eeuw ben ik in de VS voor het eerst een Starbucks 

binnengestapt, na een week marteling met Americano’s. Het 

werd ter plekke mijn favoriete keten, waar met veel passie 

over is geschreven in eerdere verslagen. Sindsdien zijn ze 

sterk gegroeid. De laatste tijd begint het McDonalds effect 

op te treden. Dat werkt als volgt. McD had een puike 

hamburger “voor weinig”. Al snel werden die door de hele 

wereld verkocht. Maar niet iedere vesting was in staat het 

“puik” te kopiëren, de winkels waren te goedkoop ingericht 

en ze vervuilden. Bovendien kwamen er andere ketens met 

hetzelfde product, maar schoner en beter. Starbucks is 

mogelijk nog sneller gegroeid, en heeft als absoluut selling 

point uitstekende koffie, met vriendelijke service. Door de 

snelle groei staan zowel “uitstekend” als “vriendelijk” onder 

druk. In Brazilië begreep men de dubbele espresso niet en 

werd boos, hier hadden we in no-time vier fouten en dat zijn 

maar twee voorbeelden uit een reeks, die doet vermoeden 

dat ze een serieus probleem hebben. Ketens als “Coffee bean 

en Tea leaf“en “the Coffeeshop” zijn gewoon beter. En dan 

beginnen we nog niet eens over de Indie brewers. Kortom wij 

kijken tegenwoordige even rond waar “de echte koffie” is. 

Starbucks op Denpassar bevelen we wel van harte aan!!! 
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van botanische tuinen. Deze tuin uit 1859 hoort tot de mooiste die we kennen, en evenaart 

bijvoorbeeld Kew6 in London. Op een stukkie orchideeëntuin na is hij gratis, vrij van reclame 

en een paar kilometer lang (totaal 82 hectare). Kortom, een tuin die je niet “even” meepakt.  

  

                                                                 
6 Met Kew en Padua is dit de derde tuin op de UNESCO werelderfgoed lijst. 
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We lopen er uren rond langs de waterplanten, door het regenwoud en langs de evolutie 

tentoonstelling. Daarbij zien we een behoorlijke varaan, vogels en eekhoorns. En veel 

beelden, men is terecht trots op de kunst die overal is geplaatst. 

We drinken er koffie in een “modern” 

restaurant. Dat wil zeggen dat je je 

bestelling op een touchscreen bij 

elkaar moet harken. Daarna moet je 

afrekenen op basis van een bestelbon, 

om vervolgens te gaan luisteren bij 

welke balie je bestelling wordt 

afgegeven. Inmiddels heeft zich naast 

ons een legertje expat moeders 

verzameld. Hun jeugd loopt krijsend 

rond en maakt de omroep nauwelijks 

te verstaan. Gelukkig had ik direct gezegd dat ik slecht hoor (zonder te vermelden dat dit 

alleen geldt als er tikkertje om me heen wordt gespeeld), zodat we na een tijdje een vrouw 

achter een balie zien wapperen. Onze bestelling is klaar. Laten we het zo zeggen: het is een 

systeem met potentie, dat er nog niet uit komt 😊 

Heel veel tuin later is het lunchtijd. Het is nu zo droog dat we buiten kunnen zitten in een 

restaurant met een normale balie. Het is zomaar veel prettiger. 

We besluiten met een rondje orchideeëntuin. Wat al eerder is opgevallen: de voornaamste 

functie van een botanische tuin in Azië is: je mooi op de foto te laten zetten. En dan bij 

voorkeur met mooie bloemen. Gelukkig wil men zich daarbij niet inspannen. Deze tuin ligt 

tegen een heuvel en dat trekt een beetje mooie meid niet. Twee keer de hoek om en we 

wandelen weer tussen de plantenliefhebbers. 

Voor in de middag duiken we de 

hoppeti2 weer in en stappen uit 

op de hoek bij het hotel. Evenals 

de heenreis bevalt zo’n snelle 

rondrit prima, op veel plekken 

zijn we bij een vorig bezoek al 

geweest, dus dit is een leuke 

hernieuwde kennismaking. 

Opvallend is de kerstversiering 

die ze op Orchard Road aan het 

ophangen zijn: die is geheel 

opgedragen aan Walt Disney. Het 

lijkt op the Grinch: “Walt has taken over Xmas” 
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In het hotel wordt het voor mij tijd om het zwembad te proberen, en dat valt helemaal niet 

tegen. 

Voor het avondeten wil Nelleke graag naar Singapore River. Langs die rivier is een eindeloze 

rij restaurants in een redelijk authentieke omgeving. “Redelijk” slaat op het feit dat alles is 

aangeharkt in Singapore. Lukt dat harken niet, dan gaat de zaak plat en komt er een flat van 

20 verdiepingen. 

We lopen met een bocht in de richting van de 

riviermonding. Je komt dan langs een aantal 

iconische gebouwen zoals Marina Bay Sands, 

het hotel op drie poten, het museum in de 

vorm van een enorme bloem en the Durian. 

Op de achtergrond hiervan staat “the 

Singapore Eye”. En bij dit alles kom je langs de 

Merlion. Dit is zonder twijfel of discussie het 

lelijkste staatssymbool ter wereld. De 

onderkant is een zeemeermin, de bovenkant 

een leeuw en het geheel staat water spuwend 

langs de kade. En iedere Aziaat wil er in een 

raar standje mee op de foto. Kortom, altijd 

goed voor enig vermaak. Om de een of 

andere reden ben ik altijd degene die wordt 

gevraagd om een foto van mensen te nemen. 

Nu een keer door een doofstom koppel. Leuk om te doen en ze leken ingenomen met het 

resultaat. 
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Langs het water vinden we Dallas Steakhouse waar noch grubbels, noch graai wordt 

geserveerd en waar we dus meer dan uitstekend eten. Na het eten lopen we nog een stuk 

langs de verlichte Singapore River en nemen dan de kortste weg naar huis. Vandaag hebben 

we 33,5 km Singapore gezien, waarvan 16,5 km lopend.  

SINGAPORE, LAATSTE RONDJE, 19 NOVEMBER 

Het is alweer de laatste dag, maar we vliegen rond middernacht, dus feitelijk hebben we nog 

een hele dag. Voor het eerst is het droog bij het opstaan. Voor we de stad in gaan moet de 

kamer leeg, en het vertrek wordt voorbereid. Met temperaturen van boven de dertig graden 

en een luchtvochtigheid van tegen de 100% zweet je je klem. Na een uur lopen kunnen ze je 

uitwringen. En om daarmee in een vliegtuig te stappen lijkt een slecht plan. En dus ontstaat 

er een reeks koffers en tasjes om ons om te kleden en het klamme goed op te bergen. En dat 

alles moet in de opslag. 

In die logistieke veldslag hebben we geen zin om naar “die” Starbucks te lopen, we betalen 

wel wat meer in het hotel. Geen idee waar het vandaan komt, maar we krijgen direct 30% 

korting als we ter plekke betalen. Kijk, en dan komt het in de buurt 😊 

Nelleke wil graag iets meer weten van 

de historie van Singapore, dus we 

beginnen met het nabij gelegen 

Museum of Singapore History. Het 

museum aan Stamford Road is in 1887 

geopend en het oudste museum van 

het land. In een typisch Engelse 

bouwstijl met veel pilaren en een 

koepel is het gebouw alleen al prachtig 

om te zien. Het is recent wel sterk 

uitgebreid door het naar achteren uit 

te bouwen. Door gebruik van heel veel glas doet dit nauwelijks inbreuk op het de 

oorspronkelijke architectuur.  

Het museum geeft een goed 

overzicht, maar het leeuwendeel is 

van na de Europese kolonisatie, met 

het zwaartepunt op WOII en daarna. 

Op zich is dat niet heel verwonderlijk, 

want als je verder terug gaat in de tijd 

is Singapore altijd onderdeel geweest 

van een ander rijk, en zelfs in de 60-er 

jaren is nog geprobeerd er één land 

met Malaysia van te maken. 
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Wie iets meer wil weten van de geschiedenis moet een rondje doen over de heuvel naast 

het museum, het Canning Park.  

Bovenop de heuvel (en er in) zijn de resten van het oude Britse fort, maar als je even zoekt 

vind je de “14e eeuw” wandeling, waar men aan de hand van archeologisch onderzoek wat 

inzicht in een nog verder verleden probeert te geven. Er wordt stevig aan het onderzoek 

gewerkt, zodat we maar een deel kunnen bekijken, maar alles bij elkaar krijg je een beeld.  

De volgende stop is de Flower Dome en de Cloud Forest. Daar zijn we eerder geweest, maar: 

- het is mooi 

- het is voor ons 

gratis 

- het is er koel 

- het is er droog 

En dus is er geen enkele 

reden om er niet 

opnieuw heen te gaan. 

Of het zou moeten zijn 

dat de Cloud Forest een 

aanslag is op 

hoogtevrees, waardoor 

Nelleke de vorige keer 
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de lift heeft gepakt en de wandeling heeft vermeden. Deze keer wil ze in de herkansing en 

dat gaat geweldig.  

De Flower Dome is een tegenvaller. Walt has taken over Xmas. De prachtige bloementuin 

staat vol met lelijke kerstbomen en zetpilvormige Disney figuren in allerlei opstellingen. Van 

de oorspronkelijke dome is maar een deel te 

bezoeken en nog in takt. 

Wel is dit het moment om stil te staan bij 

het wandelen in Singapore. Het is er heel 

druk, en ze lijken door je heen te lopen, 

zeker als ze alleen hun beeldscherm lijken te 

zien. De natuurlijke neiging is opzij te gaan 

voor de oprukkende meute. Maar het effect 

is dat je dan ergens met je rug tegen de 

muur eindigt en nergens komt. De oplossing 

is “the gentle giant” uithangen. We zijn als 

Europeaan gemiddeld groter en zwaarder 

dan Aziatische toeristen. Gewoon blijmoedig 

doorhobbelen in de richting die je uit wil 

met een blik in je ogen die uitstraalt: “ik 

hoop niet dat je tegen me oploopt, want ik 

zou de schade die je oploopt erg betreuren”. 

Als je dat onder de knie hebt kan je 

probleemloos uit de voeten. De enkele keer 

dat iemand zo beeldscherm-gefocust is dat 

hij/zij tegen je oploopt zullen vele excuses je deel zijn. Dat leren ze van kinds af aan. Hier in 

de dome help ik een kind met zo’n levensles. Bedenk wel: kinderen zijn hier tamelijk heilig, 

maar ouderen ook. Een ouderpaar vindt het goed dat zoonlief op de step door de dome 

gaat. Hij ontdekt een helling een gaat er met volle snelheid vanaf. Op zijn pad is maar één 

belemmering: ik. In zijn 

wereld spring ik van het 

pad tussen de Disney 

meuk, of leer ik even 

vliegen. In de mijne doe ik 

de gentle giant act. 

Natuurkundig zeer correct 

stuitert het joch terug: 

actie is reactie. In een 

snelle blik zie ik alleen een 

ernstig gekneusd ego, dus 
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ik wandel door. Nelleke loopt achter mij op het smalle pad en vertelt me even later dat het 

joch razend is over dit onrecht.  

Zijn Aziatische opvoeding laat echter geen middelvinger of krijsende beledigingen toe. Dus 

het advies blijft: altijd gedecideerd door blijven lopen in Singapore, rustig, maar lomp 😊 

Minstens zo groot is de 

tegenvaller als we buiten 

komen. Vanochtend werden 

we niet wakker van een 

onweersbui. Nu wordt duidelijk 

waarom. Die heeft gewacht tot 

dit moment. In de stromende 

regen lopen we naar de metro. 

We hebben nog een paar uur 

over en kiezen er voor om nog 

een rondje met de hoppeti2 te 

doen. We pakken de blauwe 

lijn en zien een deel van Little India en Chinatown, naast de Arabische wijk. In de gierende 

regen is het leuk, maar alles is nat. 

In Singapore maakt dat niet uit, niemand kijkt op als je vochtig een restaurant in loopt. We 

kiezen weer voor de Japanner. Ook hier is het bestellen via een tablet op tafel, maar dit is 

overzichtelijk en het eten wordt in een hoog tempo gebracht. 

Nog een kop koffie bij The Coffee Bean & the Tea Leaf en we kunnen naar het hotel. 

Daar zwem ik 

nog een stel 

banen en we 

kleden ons om 

in de 

kleedhokken 

van het 

zwembad. Een 

perfecte 

constructie om 

schoon en 

droog naar het 

vliegveld te 

gaan. Ook deze 

vakantie zit er 

op.  
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SINGAPORE –  TIEL, 20 NOVEMBER 

De taxichauffeur slaagt er met veel moeite in onze kleine volksverhuizing in zijn auto te 

krijgen. Verder is het een vriendelijke man die ons er op wijst hoe aangeharkt de weg naar 

het vliegveld is. Hij is zelfs van mening dat alle bomen langs de weg exact gelijk zijn om een 

goede indruk te maken. Alleen vraagt hij of ik wil helpen de duikuitrusting over te pakken. 

Hij krijgt het niet voor elkaar. 

Op het vliegveld is ook een tentoonstelling in het 

kader van de Magical Beasts, maar verder is er 

weinig te doen. Er is een vlindertuin, maar die zijn in 

het donker allemaal verstopt, en er is een 

bloementuin. Bij die laatste is iemand op het idee 

gekomen er ook een rokersruimte van te maken ☹ 

En dus laten we het bij een bezoek aan een andere 

The Coffee Bean & the Tea Leaf voor we mogen 

boarden. Het vliegtuig is maar half vol, dus we 

hebben de ruimte. De volgende ochtend, maar in 

werkelijkheid 14 uur later, staan we op Schiphol. 

Leuke ervaring, nu nog van de jetlag af!  
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BIJLAGEN 

DISCLAIMER 

Iedere overeenkomst tussen dit verhaal en werkelijk bestaande personen en situaties berust 

op een merkwaardig toeval, met uitzondering van Manta’s en Komodovaranen. Die zijn te 

groot om zelf te verzinnen. 

HOTELS 

 

 

 

  

Flores Golo Hilltop 

Grand Pacific Hotel 
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HET VERSLAG IN ONDERWATERSPORT VAN MARLEEN  
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DE ROUTES IN KOMODO EN SINGAPORE 

 

LESMATERIAAL 

Tijdens de cursus worden de cursisten uitgedaagd om groepen planten en dieren te vinden 

en te benoemen. Daarvoor zijn hulpbladen: één blanco met alleen namen en één met 

voorbeelden, in deze cursus uit de Indo Pacific 

Er is er ook één voor vis. Niet met het idee om uitputtend te zijn, maar om het gesprek te 

kunnen voeren over wat men ziet. 

In de volgende pagina’s staat dit materiaal. Ten opzichte van het origineel zijn de 

afbeeldingen zo veel mogelijk vervangen door planten en dieren die deze trip zijn 

gefotografeerd. 
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DEEL 1: PLANTEN-  EN DIERENGROEPEN 
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DEEL TWEE: VEEL VOORKOMENDE VIS GROEPEN. 
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