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Vooraf 
Nelleke en ik zijn wel eens minder gestrest op vakantie 

gegaan2. De laatste maanden hebben we op een camping 

in Kapel Avezaath gewoond, omdat het huis in Alkmaar is 

verkocht. Het nieuwe huis in Tiel, na ontruiming van de 

Betuwe door hoog water, vorstverlet en een 

bouwstaking, zoveel later opgeleverd dat we er pas op 1 

november in Passewaaij terecht kunnen. 

Wel bood de plas bij 

de camping de 

mogelijkheid veel te 

duiken. Ik ben dus 

goed in vorm om 

nog een keer met 

Maritim mee te gaan naar de Rode Zee. De vraag is wel 

waar de reispapieren aankomen. In Koedijk? In Kapel 

Avezaath? Of toch Tiel. Het blijkt het laatste, maar wel in 

het postdistributiecentrum. Dus we kunnen weg. Met Les 

Prenenz en de familie Jongkees. 

Door alle aanslagen is de controle wel strenger en dus 

moet je exact op je foto lijken. En dus vindt er nog een 

kleine ingreep plaats. Dat blijkt geen overbodige voorzorg 

de volgende nacht geen overbodige voorzorg.. . 

                                                                 
2 De kinderen denken daar anders over, die vinden dat we altijd te veel stressen voor een vakantie.  
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De reis, 5 november 
Om 3.15 uur 's nachts komen we op Schiphol, ma en de kids kamperend in het nieuwe huis in 

Tiel achterlatend.  

Bert rijdt ons vanuit Ede naar het vliegveld, met het verhaal dat Yitzak Rabin die nacht is ver-

moord in Tel Aviv.  

De Maritim-groep bestaat uit 31 mensen, waaronder een groot aantal Israël´93 gangers. We 

vertrekken om ca. 6.00 uur met een Boeing 737 van Holland Air. De vlucht gaat via Tel Aviv 

(David Ben-Goerion Airport) naar het militaire vliegveld van Ovda. Op Tel Aviv moeten we een 

half uur wachten; dus iedereen het vliegtuig uit, een rondje vliegveld langs de vlaggen die half 

stok hangen, en terug het vliegtuig in. In Ovda krijgen we een demonstratie ruig landen. Door 

de klap schiet een van de rekken met reddingsvesten uit zijn voegen en blijft op half elf hangen.  

De grensovergang bij Taba kost ons twee uur. Zo heeft men moeite met het aantal deelnemers 

van de groep. Op enig moment moeten we zelfs in de rij gaan staan zodat ze tot 31 kunnen 

tellen. 

 

In het donker gaan we naar Dahab, onderweg vier dromedarissen vermijdend. Om acht uur 

plaatselijke tijd komen we aan in de Canyon.  
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Het resort ligt aan het strand, aan de voet van de bergen.  

Het bestaat uit een aantal gebouwtjes waaronder kamers, een eetzaal en het 

vulstation/verhuur centrum. Op onze kamer hangen twee mooie gordijnen, jammer dat er geen 

ramen achter zitten. 

Na een hoeveelheid kip en een eerste nachtsnorkeltocht raken we in coma onder de klamboe. 

Bergwandeling, 6 november 
De volgende ochtend ontbijten we 

uitgebreid; snel wordt besloten dit 

verder dagelijks te doen. 

De eerste duik maak ik met Cor. Voor 

de duikbasis is een kleine lagune. Deze 

is op zich al de moeite, hoewel de 

meesten er zo snel mogelijk doorheen 

zwemmen. Na het rif kan je links af 

richting Canyon. In de Canyon 

duizenden glasbaarzen. Langoest en 

poestgarnalen zitten bij de uitgang van 

de grot. Verder zien we gekroonde eekhoornvis, tonijn, grootoog soldaatvis, koraalduivels, 

trompetvis, geep, 

jenicant hengelvis, 

sailfin doktersvis, 

giftige zee-egel, 

blauwe snapper, 

domino koraalvis, 

baarzen, zeenaalden 

(o.a. gestreept), 

doopfontschelp en 

een grote kogelvis. 

Na een eerste duik 

maken we met 

Marion, Oscar, 

Greet en Toon een 
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bergwandeling waarbij we veel fossiel koraal zien. Beneden vindt Oscar een agame.  

De tweede duik maak ik met Hans Houtenbos. Vanuit de lagune gaan we links af en zien 

steenvis, soldaatvis, eenhoornvis, platvis (tong), scholen bluefish, big eye snappers. Barracuda-

achtigen jagen langs het rif. Er zit hier veel koraal. 

Van de grensbelasting blijft geld over dat direct in flessen bronwater wordt omgezet. Drinken 

blijft een belangrijke bezigheid in de woestijn, maar ook het eten wordt niet overgeslagen. De 

dag wordt besloten met een hoeveelheid voortreffelijke inktvis. 

Blue Hole, 7 november 

 

Op dinsdag gaan we naar the Blue Hole. Bij de stek “the Bells” te water, vervolgens zwemmen 

we terug naar the Hole, waar taxi's ons opwachten.  

Dit "Blue Hole duikcentrum" is al een toeristische 

gebeurtenis op zich. Een aantal rieten daken en een 

hutje van waaruit eten en drinken wordt 

geserveerd. The blue hole is een mooie 600 m diepe 

krater en is binnen 45 minuten rond te zwemmen. 

Ook kan je iets voorbij de stek in "the bells" te water 

en dan vanuit zee "the hole" inzwemmen.  

De duikstek heeft een lava-achtige structuur met 

veel prachtige grijze bekersponzen, tot meer dan 

een meter hoog en veel zacht koraal.  

We zien onder andere een school barracuda’s en 

een kogelvis.  
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Een tweede Rode Zee gids maakt dat we nog meer 

soorten op naam kunnen brengen. 

 

's Avonds gaan we naar Dahab. De chauffeur Joesoef 

blijkt in het donker op het strand goed in staat om de lekke band van de taxi te verwisselen.  

De attractie van Dahab is het aflopen van de winkelstraat . (Twenty dollar, still my friend). In de 

winkels wordt onderhandeld over prijzen van T-shirts, tassen, trommels en Egyptische 

snuisterijen. 

Dahab is een stad waarvan ieder huis in aanbouw is, waar de kliko nog onbekend is en waar 

bijna ieder huishouden een privé kameel heeft. We maken ons alleen redelijk massaal zorgen 

om Tinie, die sinds het vertrek geen eten en drinken binnen houdt. De volgende ochtend blijkt 

zij gelukkig over de kwaal heen te zijn. 
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Dag rond het resort, 8 november 
Woensdag wordt er veel gedoken en gesnorkeld. De chauffeurs worden voor de eerste keer 

ontslagen omdat ze proberen voor iedere meter 

extra geld los te praten. Zij die in januari mee zijn 

geweest vertellen dat het resort sterk verbeterd 

is. Zo is er nu voldoende zoet water, en zijn er 

hygiënische toiletten die regelmatig door Sard 

worden schoongemaakt. Nelleke gaat met de taxi 

mee naar de start van de driftduik en komt 

wandelend terug met schelpen en fossielen. De 

avond wordt afgesloten met een gezamenlijke 

kip maaltijd in het duikcentrum. Tijdens de 

nachtduik met Greet zie ik de grootste baars van de 

vakantie; toch moet ik toegeven dat dit geen reden is om op 

een zee-egel te gaan liggen. Maar we zien wel veel meer: 

bruine murene, krokodilvis, octopusje, grote papegaaivissen, 

enorme zeebaars, Napleonvis en diverse eenhoornvissen. En 

niet te vergeten de sepia die wordt gevonden door Edwin en 

Ronald Jongkees. 

Na afloop komt de EHBO kit van Marion en speciaal haar 

vacuümpompje en pincet er aan te pas om de zee-egel 

naalden, die dwars door mijn pak zijn gegaan, in 

meerderheid te verwijderen. 

Duiken ten zuiden van Dahab, 9 november 
De volgende ochtend gaan we 

naar de wereldstek van Frank, 

die hier eerder is geweest. Hij 

wil graag wat anders zien dan 

het resort. We rijden in de 

ochtend door Dahab, wat heel 

leuk is. Nu valt pas goed op 

hoeveel bomen er in de plaats 

staan. Bij een nieuw gebouw ligt 

een rode loper en hordes 

schoolkinderen staan met 

spandoeken en een foto van Moubarak. In het dorp worden de eerste toeristen op een kameel 

uitgelaten en in de plaatselijke garage/autosloperij wordt hard gewerkt. Alleen de brug van de 

garage heeft toeristische waarde. De lokale slager is voor de deur een geit aan het slachten.  

De zuidkant van Dahab blijkt verder ontwikkeld dan de plaats waar wij zitten. Er zijn diverse 
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hotels en er is zelfs een "Trainingscentre for German Dive Instructors".  

Op hun uithangbord staat naast deze tekst een vork en lepel, dus we vermoeden dat ze daar 

fatsoenlijk leren eten. Ook kan de conclusie getrokken worden dat de Duitse huisinstructeur 

van het resort daar nog geen diploma gehaald heeft. De enige lichte ergernis onderweg is, dat 

een deel van de groep zich permanent 

en hardop blijft ergeren aan het 

werktempo, de vervuiling, het 

uiterlijk, de intelligentie en de levens-

standaard van Egypte in het 

algemeen, en die van de Egyptenaren 

en Bedoeïenen in het bijzonder. Olov 

maakt het voor mij goed door zijn 

kernachtige samenvatting: “Iedereen 

die niet mijn buddy is, is mijn vijand!” 

Uiteindelijk komen we bij the Islands. 

Onder water is het hier net zo'n 

vuilnisbelt als boven water. Het zicht is 

slecht met veel netten en lijnen. Wel 

zijn er scholen eenhoorn en saifin 

doktersvissen. Tussen het koraal zijn 

scholen kleine mint kleurige visjes.  

Na afloop leven wij ons massaal uit op 

Frank, want gedeeld smart is halve 

smart, en wij staan er op om onze 

frustraties met hem te delen. 

Bij terugkomst op de duikbasis blijkt 

iemand vergeten te zijn om Marion 

vast te binden. De gevolgen zijn verschrikkelijk. Binnen de kortste keren wordt er met mensen 

en water gegooid. Vooral Walid moet 

het ontgelden. Uiteindelijk blijkt 

Chaled de enige te zijn die de dans 

ontspringt. Hij wordt de laatste avond 

alsnog gegrepen. 

's Avonds gaan we andermaal naar 

Dahab. De dampen die uit een aantal 

shops komen bewijzen dat deze 

plaats het weed-centrum van het 

Midden-Oosten is.  
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Na een tweede bezoek aan Tota3, waar we nu 

binnen en aan een tafel gaan zitten, is het 

opnieuw shopping-time. We proberen een 

plaatselijke boekhandelaar ervan te overtuigen 

dat een korting van 3 pond voor een boek dat 

uit de band ligt, niet redelijk is. Hij is echter niet 

bereid om met de prijs naar beneden te gaan, 

dus we vertrekken weer. Aan het eind van de 

avond is wel bijna iedereen in het bezit van een 

hoofddoek (zoals Achbert), T-shirt, sieraden, 

papyrus of iets dergelijks. Mohammed rijdt ons 

naar huis, waarbij zijn zoontje bij Marion op schoot in slaap valt.  

Duiken en wandelen in een wadi, 10 november 
Vrijdag begint met een schreeuw- 

en scheldpartij tussen Joesoef en 

Walid. Het enige dat ons echt spijt 

is dat Walid de term "Bokkelul", die 

Oscar hem zo zorgvuldig had 

geleerd, niet in de strijd gooit. 

De taxichauffeur worden 's avonds 

andermaal ontslagen. Alleen 

Mohammed blijft want hij is wel 

betrouwbaar, dit in tegenstelling 

tot zijn taxi. Hij vertelt ons dat hij 

met zijn vrouw een restaurant voor 

Egyptenaren heeft, waar hij met vrouw, 

zoon en dochter boven woont. 

Los van de heibel rond de 

taxichauffeurs splitst de groep zich in 

tweeën. Een deel duikt zuidelijk van 

Dahab, een deel gaat, nadat er weer 

een taxi veroverd is door Walid, naar de 

Blue Hole. Nelleke bewaakt daar de 

spullen. Naast haar wordt een geit 

geslacht voor het plaatselijke restau-

rant. Men bestempelt een taxi met het 

bloed van de geit. Het waarom van dit ritueel wordt niet duidelijk. Op zo’n moment weet je dat 

                                                                 
3 Op 25 april 2006 vallen bij drie terroristische aanslagen zeker 21 doden in Dahab. Een zelfmoord terrorist blaast 

zich op in Tota, dat volledig wordt verwoest. 
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je in het buitenland bent.  

Op de terugweg komen we weer verschillende Bedoeinen met hun kamelen tegen.  

Vanuit het duikcentrum kunnen 

uitstekende stroomduiken 

gemaakt worden. Een duik van 

het centrum naar de verderop 

gelegen rieten hutten (jawel, the 

Hutts) kost wat tijd, maar is een 

prima duik. De stroom is 

onberekenbaar, maar er is goed 

in te zwemmen. We zien weer 

barracuda, witte murene en 

mooie koralen. Het verlaten van 

het water kost veel moeite. 

Roland forceert zijn knie. Een tip: 

zorg vooraf aan een stroomduik wel voor een taxi die je terug brengt. 

 

's Middags gaan Nelleke en ik wandelen in een Wadi bij het strand. Tussen de rotsen blijken 

allerlei planten te groeien.  
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Na een maaltijd maken Toon, Oscar, Marion en ik onze laatste (nacht) duik. Zingend: "Ik heb zo 

wa-wa-wa-waanzinnig geduikt" komen we het water weer uit. Een perfecte afsluiting van 5 

dagen onderwatersport. 

Catharina Klooster, 11 november 

Zaterdag om zes uur staan we met zijn achten op om naar het St.Catharina klooster te gaan. 

Een ontbijt staat op ons te wachten. Peper en zout voor de eieren is per persoon zorgvuldig 

ingepakt in stukjes zilverpapier. Om zeven uur vertrekt ons luxe tourbusje met 2 chauffeurs. 

Voor we bij het klooster komen stoppen we bij de Wadi-al-Gazalla. Bedoeïnenkinderen 

verkopen Tim en Ina wat stenen. Allen fotograferen zich klem. 

De 130 kilometer lange tocht door de Sinaï kent verder weinig echte zelfstandig te benoemen 
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hoogtepunten. We komen langs wat grenzen, passeren het graf van de Bedoeïnenprofeet 

Salem, en zien veel Bedoeïenen, geiten en kamelen. Toch is de tocht zeer indrukwekkend. Het 

lijkt Monument Valley wel zegt Tim. En dat geeft het goed weer. Het Catharinaklooster is een 

Grieks orthodox klooster uit de derde eeuw. De (nauwelijks) brandende braamstruik4 doet het 

zo goed dat Tim vindt dat een stekje voor zijn moeder er best af kan.  

We zien het pad waarlangs Mozes met de 10 geboden van de berg kwam en maken Greet en 

Marion op een kameel mee.  

Greet moest wel, vanwege haar 

gebroken(?) 

middenvoetsbeentje. Nadat we 

het gouden kalf in de rotsen 

hebben bewonderd, brengen de 

chauffeurs ons naar een 

achterafrestaurant. Even vrezen 

sommigen dat de voedselver-

giftiging acuut toe zal slaan. De 

eettent blijkt echter een 

fantastische lunch te serveren, 

en voor de tweede keer eten we 

ons die dag klem. 

 

                                                                 
4 Zie het verslag Eilat 1993 voor verdere details over het Katharina Klooster 
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De laatste avond krijgen we een buffet aangeboden door het duikcentrum. We spreken af dat 

we om zeven uur te gaan eten, dus naar goed Egyptisch gebruik is de maaltijd om negen uur 

klaar (wat, gelet op de voorgaande maaltijden alleen maar een opluchting was). Ik dood de tijd 

door een babbel te maken met Hussein, de eigenaar van het centrum.  

 

 

Hij vertelt dat de eerste drie Isra-club reizen goed waren 

voor vier doden, en over zijn eigen duikervaringen in 

Engeland, waar hij als beroepsduiker heeft gewerkt. Ook 

geeft hij me de titel van het bandje dat hij steeds draait: 

Screenplaying van Mark Knopfler.  
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Dahab – Schiphol, 12 november 
De laatste dag vertrekken we vroeg naar Ovda. Een opgevoerde turbo Egyptenaar tilt met duim 

en wijsvinger koffers op waar wij spontaan rugklachten van krijgen. 

 

De tocht verloopt voorspoedig. We rijden door Nuweiba, pauzeren bij Coral Island, passeren 

vervolgens in razend tempo de Israëlische grens en Eilat, waarna we stoppen in de Negev om 

steenbokken en de Egyptisch Israëlische grens te bekijken.  

Vanaf de Israëlische berg kijk 

je prachtig uit over een 

enorme wadi die in het 

engels Moon-valley wordt 

genoemd. Op de top van de 

berg is een zwaar 

bewapende Israëlische 

grenspost. Halverwege de 

berg is een tent met een 

eenzame Egyptische soldaat. 

Deze man heeft twee 

zekerheden: Als er ooit nog 

oorlog komt is hij de laatste om het te horen, en de eerste om van de berg geschoten te 

worden.  

Eenmaal op Ovda slaat het noodlot toe: het vliegtuig heeft vijf uur vertraging. Aanvankelijk gaat 

het gerucht dat wij het slachtoffer zijn van acties in Nederland, maar uiteindelijk blijkt dat het 
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Air-Holland toestel gewoon problemen had. De tijd wordt gedood door inkopen te doen, te 

bellen met Nederland en rondhangen. Na verloop van tijd zijn we een telefoon, stickers, twee 

paar schoenen en een fles drank rijker. Uiteindelijk is het toch best nog wel een gezellige tijd. 

Bij het boarden wordt ik als eerste naar voren geroepen en uitgebreid ondervraagd door de 

veiligheidsdienst. Dat eindigt met het predicaat “mostly harmless”, waarna de hele groep in 

een keer door kan.  

In het vliegtuig wordt duidelijk waarom je niet vlak voor een vlucht moet duiken: De zak chips 

van Oscar klapt door de onderdruk in de cabine open. De waterfles die we mee hadden 

genomen wordt een aantal malen gebruikt. Bij de landing blijkt hij helemaal ingedrukt te zijn 

door de overdruk. Verder verloopt de vlucht voorspoedig. Alleen stoort het mij dat sommigen 

zoveel zuipen, dat het personeel weigert nog alcohol te schenken. (Er is wel een aanleiding. Van 

een echtpaar heeft de vrouw wel erg veel aandacht voor een “vrije jongen5”) 

Greet wordt bij aankomst voor de zoveelste maal in een rolstoel gehesen. Daardoor raken wij 

haar, Toon, Marion en Oscar kwijt op Schiphol. We zwaaien naar de groep, nemen afscheid van 

onze maatjes Tim en Ina en gaan met Bert naar huis. 

 

GROEPSFOTO. NELLEKE VERSTOPT ZICH, TERWIJL IK DE FOTO NEEM 

                                                                 
5 Bij digitalisering van dit verslag in december 2018 kunnen we nog steeds vaststellen dat voor het nieuwe koppel 

en hun kinderen geldt “eind goed al goed”. 
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Bijlagen: 

Disclaimer & Kaart 
In 2018 is het oorspronkelijke verhaal gedigitaliseerd voor de website www.kooltiel.nl Het 

vakantieboek is zoek; daarom kon de, toch al niet erg betrouwbare, inhoud van dit verhaal niet 

worden gecontroleerd. Een meerderheid is het er over eens dat Oscar Walid “taalles” gegeven 

heeft. 

 

 

 

http://www.kooltiel.nl/
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Logboek 

 

 


