Koraal-etende zeeschildpadden zijn vaak
geziene gasten rond Apo eiland.

Dauin, Negros,
Filipijnen

Klein leven en massieve koraalformaties: het
zuidoosten van Negros, Filipijnen, heeft het
allemaal.

Meer dan
Mucken!
Dat de Filipijnen met zijn zevenduizend eilanden een paradijs voor
duikers is, is al lang bekend. En dat de onderwaternatuur door allerlei
destructieve visserijmethoden en massaal duiktoerisme veel te lijden
heeft gehad, is ook niet nieuw. Maar gelukkig dringt stilletjes aan bij
steeds meer mensen het besef door dat een gezonde onderwaternatuur
meer oplevert dan een dode. We reisden af naar het zuidoosten van
het eiland Negros en doken op en rond de riffen van Dumaguete, Dauin
en het beroemde Apo eiland, en ondervonden wat dertig jaar bescherming heeft opgeleverd.

De Halgerda sp. is een van de vele
zeenaaktslaksoorten die we spotten.
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‘Waar zijn we nu toch terechtgekomen?’ vraag ik me af. Ik zie zand,
zand en nog eens zand, en dat terwijl iedereen voor we gingen duiken
massaal stemde om naar deze duikstek (Cars) te gaan. Er zouden twee
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Panoramafoto van Apo eiland, met links een van de vulkanen op Negros.

Negros praktisch
NEGROS is een eiland in de Filipijnen en maakt deel uit van
de centraal gelegen eilandengroep Visayas. Het eiland is met
een oppervlakte van 13.309,6 km², na Luzon, Mindanao,
Palawan en Samar, het vijfde eiland in grootte in de Filipijnen. Dauin ligt in het zuidoosten van het eiland, in de
provincie Negros Oriental die ongeveer anderhalf miljoen
inwoners telt.
REIS: Het Atmosphere Resort ligt op een half uur rijden
van provinciehoofdstad Dumaguete in het zuiden van het
eiland Negros. Dumaguete is te bereiken met binnenlandse
vluchten vanuit de hoofdstad Manila of met de fast-ferry
vanuit Cebu City (via het eiland Bohol). Vliegduur van Amsterdam naar Manila is ongeveer zestien uur (met als regel
een tussenlanding).
BESTE REISTIJD: Het hele jaar door kun je prima duiken.
VACCINATIES: DTP en Hepatitis A.
ELEKTRICITEIT: 110V en 220V, verloopstekkers niet nodig.
VALUTA: Filipijnse Piso (PHP), voor 1,- krijg je ongeveer
50 PHP
TAAL: In totaal worden er op de Filipijnen 172 inheemse
talen en dialecten gesproken. Andere talen die er gesproken
worden zijn onder andere Engels, Chinees (mandarijn Hokkien) en Spaans
SOORT DUIKEN: Kantduiken of bootduiken naar dieptes
tot 40 meter.

wrakken van auto’s te zien zijn, maar daar heb
ik al zo mijn bedenkingen bij. En zelfs deze
zijn in geen velden of wegen te bekennen! Dit
zou de top-muckduikstek (een plek voor macrofotografie – red.) van de regio moeten zijn,
maar normaal ga je dan toch beesten zoeken
tussen het afval? En afval is hier ook niet in
grote hoeveelheden aanwezig. Ik besluit me
er maar bij neer te leggen en gewoon te volgen
en dan maar kijken wat de duik brengt.
Spookfluitvissen
Ik zie een groep duikers bij elkaar rond een
touw samenscholen en wordt door de duikgids
gewenkt ook een blik te komen werpen. Wat
blijkt? Een harlekijngarnaal in het groene wier
op een rood-oranje zeester! Een prachtplaatje
en dat al op dag één! Ik trek wat platen en
niet veel later ontwaren we een kleiner broertje
of zusje van de harlekijngarnaal en ze poseren

samen ook nog eens gewillig voor de camera!
Dit is toch wel erg leuk! Na een minuut of vijf
zijn we klaar bij de harlekijngarnaal en worden
we weer door de duikgids gewenkt: onze eerste
flamboyant cuttlefish. Het beest is rustig bezig
zichzelf vol te stouwen met allerlei prooidiertjes
en terwijl hij dat doet, demonstreert hij zijn
hele palet aan kleurvariaties en wij mogen het
allemaal aanschouwen.
Maar niet al te lang want we worden weer
geroepen, dit keer voor een soort vis die wat
ons betreft het midden houdt tussen een bladvis en een schorpioenvis. Het beest acht zichzelf
onzichtbaar tussen de schaarse stukjes zeegras,
maar helaas voor hem, we hebben hem in de
smiezen. Vervolgens krijgen we niet eens meer
tijd om zelf verder te gaan zoeken, want de gids
vond alweer wat: een fel oranje baby-hengelaarsvisje van enkele tientallen zandkorrels
groot, hoe krijgt hij het gevonden?! Terloops kijk

(boven) Naarmate de week verder vordert raken we
steeds bedrevener in het critterspotten, we vinden
zelf deze kleine cowrie.
(onder) Behalve baby-henegelaarsvissen spotten
we ook een enkele reuze hengelaarsvis, zoals dit
groen/rode exemplaar.
(rechts) Zeldzaam grote velden van gezond
hertshoornkoraal huisvesten tal van vlaggebaarsjes.

ik even naar een zwarte veerster en direct valt
mijn oog op een zwarte spookfluitvis, die helaas
van de vreselijkste soort zijn voor een fotograaf
als hij niet voor een contrasterende achtergrond
zit. We zwemmen over een zeegrasveldje en
daar spot ik mijn eerste stelletje ‘ornate ghostpipefish’, een spookfluitvissensoort die eruitziet
als zeegras en zich ook zo gedraagt.
Inmiddels is ons uur duiktijd verstreken en we
maken aanstalten het water uit te gaan wanneer Daniel, de resortbioloog die ook lezingen
verzorgt, me op komt halen voor iets bijzonders:
een hairy frogfish! Ik dacht dat die beesten alleen

maar in Lembeh Strait voorkomen, maar niets
blijkt minder waar, in de Filipijnen voelen ze
zich kennelijk ook thuis. Terwijl we opstijgen
denk ik weer terug aan het begin van de duik
en concludeer dat ik mijn mening 180 graden
moet bijstellen: wat een beestenparade, en dit
is nog maar het begin van de vakantie! Terwijl
we terugvaren naar het resort zijn we blij, maar
ik vraag me af hoe dat verder moet op deze
vakantie: we mogen nog acht dagen duiken en
voor mijn gevoel hebben we nu in twee duiken
al zoveel gezien, dat ik niet 1-2-3- kan verzinnen
wat we nog moeten. We zullen het gaan beleven, maar ze hebben voor ons sowieso nog

meer in petto: Apo eiland, misschien wel de
voornaamste duikattractie in deze regio.
Baby-hengelaarsvisseizoen
We zijn in maart op vakantie, wat betekent
dat we in het droge seizoen zijn. Nu hadden
we ook gedacht dat de watertemperatuur zou
zijn zoals we normaal in droge seizoenen verwachten, maar helaas die is dit jaar iets achtergebleven: we moeten ons zien te redden bij
een frisse 26-27 graden, niet echt fijn als je alleen je dunste tropenpak bij je hebt. Maar wie
het kennelijk wel fijn vinden, zijn onze vrienden:
de hengelaarsvissen. Althans het heeft er alle

Het Atmosphere Resort bij ondergaande zon.
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We komen kennelijk in het baby-hengelaarsvissenseizoen:
tijdens één duik spotten we op één betonblok vijf verschillende
individuen van drie verschillende soorten.

De hengelaarsvissen schijnen zich
te pletter te vermenigvuldigen.

schijn van dat zij zich te pletter vermenigvuldigen onder de huidige condities, want op iedere
muckduik die we doen zien we tal van verschillende baby-hengelaarsvissen. Op één duik spenderen we ruim een half uur op een betonnen
ankerblok met een touw eraan. Alleen al op
dit blok zitten vijf verschillende baby-hengelaarsvissen van, naar het schijnt, drie verschillende soorten. En behalve op dit betonblok worden op het zand nog tal van andere babyhengelaarsvissen gespot in allerlei kleuren.
Naast kleine baby-hengelaarsvissen treffen we
natuurlijk weer de nodige verschillende soorten
spookfluitvissen, naaktslakken, visjes en andere
kleine kriebelbeestjes aan. In het zand vinden
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we als haast vanzelfsprekend weer flamboyant
cuttlefish en iedere zeeveer die we zien, herbergt wel weer een vaste bewoner in de vorm
van een krabbetje, een garnaaltje of een grondeltje. Wat is muckduiken toch leuk!
Dertig jaar bescherming
Naar verluidt is Apo-eiland een van de meest
bijzondere duiklocaties van de Filipijnen. Apo is
een klein vulkanisch eiland van circa twaalf hectare en ligt zo’n zeven kilometer van de kust
van Negros. Sinds 1982 is op advies van Dr.
Angel Alcala van het Silliman University Marine
Laboratory, na de nodige scepsis, rond Apo eiland het eerste begin gemaakt met de bescher-

ming van de kustzone. Gelukkig bleek de bescherming al snel zijn vruchten af te werpen
waardoor we tegenwoordig kunnen genieten
van een gezond koraalrif waarin onder andere
650 verschillende vissoorten en 450 koraalsoorten zijn te onderscheiden. Het is een uniek gebied voor de Filipijnen.
Omdat Apo eiland op slechts een ruime 25 minuten varen van ons verblijf ligt mocht voor
ons een bezoek aan het eiland ook niet ontbreken, en wij vertrekken dan ook voor een
dagtrip met drie duiken met duikschip de Victoria. Rond Apo zijn zo’n acht verschillende
duikstekken te onderscheiden waarvan de

»
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meeste aan de westzijde liggen. De oostzijde
ligt meer blootgesteld aan de open zee, heeft
meer stroming en de afgelopen jaren meer stormen te verduren gekregen, waardoor delen
minder rijk zijn begroeid dan aan de westzijde.

Soupkitchen
Wij verbleven in het Atmosphere resort, net ten zuiden
van Dumaguete op het eiland Negros. Dit resort is van
alle gemakken voorzien en duiken met nitrox is standaard in ieder duikpakket inbegrepen. Overnachten
kan in een van de bungalows of in de nog luxere appartementen of het penthouse. Het resort valt in het
duurdere segment, maar daar staat tegenover dat een
deel van het geld in de omgeving wordt geïnvesteerd.
Zo financieert het resort diverse scholingsprojecten en
krijgen de kinderen uit de buurt tweemaal in de week
zwemles op het resort. Sinds de laatste verbouwing is
het resort ook nog eens kindvriendelijk geworden zonder dat dit overlast veroorzaakt voor vakantiegangers
zonder kinderen. Gezinnen met kinderen verblijven in
een ander deel van het resort met eigen zwembaden
en andere faciliteiten.

Als de Grevelingen
Onze eerste duik maken we aan de noordzijde
op het Coconut Point, genoemd naar de kleine
kokosnootplantage die daar gevestigd is. Voordat we te water gaan, worden we gewaarschuwd voor de stroming die ons richting de
westzijde van het eiland zal voeren. Wanneer
we in het water liggen dalen we zo snel mogelijk af en het eerste dat ons opvalt is het zicht:
niet best eigenlijk, een beetje zoals de Grevelingen maar dan met meer stofdeeltjes erin en
de kleur van het water is ook niet zo mooi
blauw als we hoopten, maar omdat we het in
Nederland doorgaans nog veel slechter gewend
zijn, mag dit de pret niet drukken. We duiken
hier met de groothoeklens op de camera en
dus gaan we op zoek naar mooie koraalformaties en daar is gelukkig geen gebrek aan hier!
Iedere rots die ook maar een beetje stromend
water ontvangt, staat bol van de kleurrijke
zachte koralen waaromheen talrijke vlaggebaarsjes in de stroming dansen. Zo nu en dan
duiken ze massaal het rif in om na een paar
seconden weer twijfelachtig naar buiten te kruipen; wat altijd een mooi gezicht blijft.
Omdat de koralen hier zo talrijk groeien, trekt
dit ook koraaleters aan: schildpadden! Op iedere duik treffen we er gemiddeld waarschijnlijk wel drie of vier aan. Het blijven leuke beesten en rond Apo zijn ze nog leuker dan
normaal want ze trekken zich verdomd weinig
aan van de aanwezigheid van duikers waardoor ze zich prima laten benaderen. Naarmate
de duik vordert, komen we steeds meer aan
de oostzijde van het eiland wat ook een beter
zicht met zich meebrengt en we zien ook dat
de harde koralen meer de overhand krijgen:
prachtig. Het was lang geleden dat we zulke
grote velden met gezond hertshoornkoraal zagen waar duizenden vlaggebaarsjes hun thuis
in hebben gevonden. Aan het eind van deze
dag met drie duiken kunnen we niet anders
dan bevestigen dat ruim dertig jaar bescherming echt goed heeft gewerkt hier.
Giftige koppotige
Gedurende ons verblijf in het zuidoosten van
Negros hebben we uiteraard op veel meer
plekken gedoken dan in dit artikel beschreven
staan, want in totaal zijn er alleen al vanuit
het Atmosphere Resort twintig duikstekken
die met regelmaat bezocht worden. Wij hebben ze tijdens ons verblijf niet allemaal kunnen
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Een van de initiatieven die het Atmosphere resort verzorgt, is de zogenaamde soupkitchen. Dit is een programma dat zo’n tachtig kinderen uit de armste regionen in Dumaguete het hele jaar door vijf dagen per
week voorziet van een gezonde lunch. Hierdoor kunnen
deze kinderen doordeweeks naar school in plaats van
dat ze hun tijd moeten besteden aan het bijeenscharrelen van voedsel op bijvoorbeeld vuilstortplaatsen.
Het programma is succesvol gebleken en dat is mede
te danken aan de moeders die dagelijks deze soupkitchen onderhouden. www.atmosphereresorts.com

(boven) Opname met alleen natuurlijk licht van de bovenkant
van een zuidelijk rif rond Apo eiland.
(onder) Spookfluitvissen komen in allerlei vormen voor. Deze
lijkt erg veel op het zeegras waar hij graag verblijft en is bij
natuurlijk licht moeilijk van zijn omgeving te onderscheiden.
(rechts) Rond Apo eiland groeien de riffen door tot vlak onder
de oppervlakte, zoals hier onder duikschip de Victoria.

Vlaggebaarsjes bevolken
de riffen rond Sumilon eiland.

Flamboyante zeekatten trekken zich weinig van
onze aanwezigheid aan en gaan gewoon door met eten.

bezoeken, maar desondanks hebben we het
merendeel van de interessante critters gespot
op één na: de blauwgeringde octopus. Deze
uiterst giftige koppotige bewoner van het huisrif heeft zich op miraculeuze wijze aan iedere
gast in het resort wel laten zien, maar dat
geluk is ons helaas niet ten deel gevallen. De
andere bijzondere bewoner van het huisrif:
een pygmeezeepaardje was gelukkig wel thuis
toen we hem kwamen bezoeken. De gidsen
weten hem precies te vinden en gelukkig voor
hem zit hij rond de 28 meter wat voorkomt
dat hij langdurig blindgeflitst wordt.
Ondanks de absente blauwgeringde octopus
kijken we terug op een heerlijk relaxte vakantie
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Apo eiland is een uniek
gebied voor de Filipijnen.

waar we heerlijk in de watten zijn gelegd.
Behalve duiken kun je vanuit het resort nog
tal van andere activiteiten en excursies ondernemen, zoals een bezoek aan de walvishaaien in Oslob, de vulkanische binnenlanden
of het volgen van Yogalessen in de prachtige

boomhut aan het water. Voor ons was het
de combinatie van het muckduiken aan het
vasteland en de prachtige gezonde riffen rond
Apo eiland die zorgde voor een onvergetelijke duikreis waar we met veel plezier aan
terugdenken.
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