
DUIKVAKANTIE 

 

Jaarlijks ga ik met mijn broer Ebo ( hij lijkt uiterlijk niet veel op me en schijnt een socialer exemplaar 
te zijn ;-) duiken. 

De laatste jaren zijn we in Egypte geweest behalve in 2013 toen  Morsi en Sissi roet in het eten hebben 

gegooid. 

De Rode Zee is één van de mooiste duikplekken ter wereld. Qua landen is er niet veel keus aangezien 

duiken in een "burkini" onder een duikpak niet zo handig is, dus je komt al gauw uit in Egypte. 

De hele kust vanaf Hurghada richting Sudan bestaat uit een aaneenschakeling van resorts die aan zee 

liggen. Aan de andere kant van de enige weg richting Zuiden is er niks, tenminste alleen woestijn en 

lage bergen. Het rif loopt langs de hele kust en is dus ongelooflijk lang/groot. 

De resorts hebben ik weet niet hoeveel sterren ( denk aan de Metaxa van die Grieken) en zijn i.h.a. 

goed. Egyptenaren zijn bijzonder goede "koekenbakkers" in beide opzichten. Je kunt je de hele dag vol 

eten/drinken. Maar dat gaat niet gebeuren......want zo gaat een dag in de regel........ 

 

0700 Ontbijten en om 0800 verzamelen bij de duikschool. Duikspul bij elkaar zoeken en naar de 

dagboot. Het aantal duikers aan boord is meestal iets van 15 a 20. Meestal een uurtje varen naar de 

eerste duiksite. Aan het rif zijn speciale meerlijnen verankerd. De jongste matroos duikt met de 

meerlijn van het schip overboord en met een paalsteek wordt de boel vastgezet. Vroeger donderde 

iedere duikboot zijn anker op het rif, maar gelukkig is dat voorbij. 

Daarna volgt de briefing van de duik o.l.v. de divemaster. De bijzonderheden worden doorgenomen en 

de buddyparen ingedeeld. Er wordt natuurlijk goed rekening gehouden met de ervaring van de duikers. 

Zo zitten de beginners bij elkaar in een groep en de meer ervaren duikers idem dito. De duik duurt 

max. een uur, tenzij je lucht natuurlijk eerder op is ;-) Tegen twaalven is iedereen uit het water en 

wordt de lunch geserveerd. Heel smakelijk!! En het kost maar een paar euro. Voor de echte 

"rekenaars" die kunnen een lunchpakket van het resort meenemen natuurlijk, dan is het gratis. Het 

"surfaceinterval" (tijd die tussen de duiken moet zitten om je lichaam de tijd te geven om het 
overtollige stikstof uit je bloed te werken) is minimaal een uur. In ieder geval kan je lekker opwarmen 

(watertemp. 29 graden en toch kan je het na een uur in in 3mm pak koud hebben) en gezellig kletsen 

(gaat nu veel makkelijker dan onder water ;-).  

Na het eten vaart de bemanning het schip naar de tweede duiksite en dan meestal 1330/1400 briefing 

en de tweede duik. 

Als iedereen uit het water is wordt de terugreis aangevangen, waarna meestal om ongeveer 1700 

iedereen weer in de duikschool terug is. Dan even je duikspul uitspoelen met zoet water en op naar 

het.....of de cola of zo.... 

Gezellig even communiceren en daarna douchen, eten en naar de "kinderdisco" , animatie of zoiets. In 

de regel kwam rond een uur of negen  de " man met de hamer "  langs. ( misschien door de geleverde 

inspanning in combinatie met het Egyptische bier en wijn ;-) Morgen weer een dag!! 

Tsja, hoe hou je het uit...? 

Het onderwater leven is uitbundig en prachtig. Heel veel kleurige rifvissen, schildpadden koralen maar 
soms ook wat groot wild. Ook heb ik mooie wrakduiken gemaakt. 

En...... Het hoeft allemaal niet diep!! Diep is : weinig licht - kleur is weg - (ik had ineens zwart bloed 

i.p.v. blauw dat uit een sneetje kwam ;-) 

En diep is natuurlijk een groter risico als er iets mis is. 

Het goede nieuws is dus dat voor mensen die beginnen met duiken het een geweldig gebied is. Als je 

opgaat voor je PADI " OPEN WATER" brevet dan gaat dat tot 18 meter. Zo'n cursus duurt meestal 3 a 

4 dagen. Het mooie is dat je het gelijk in de natuur kunt doen en niet in een zwembad in Nederland 

waar je naar " haar in het putje van het zwembad kan kijken". 

Je uitrusting kan je geheel huren ter plekke en kost in de regel iets van € 25 per dag, niet een bedrag 

waar een gemiddelde loods wakker van hoeft te liggen, of is dat wel zo tegenwoordig?? 

 

Vorig jaar heb ik geprobeerd om wat mensen te enthousiasmeren voor een gezamenlijke duikvakantie. 

Er zouden er aardig wat mee gaan, maar uiteindelijk viel behalve Oscar en Julia iedereen af. Dus ik 

probeer het nu nog een keer langs deze weg. 



• Heel leuk als er wat mensen meegaan, en het maakt dus niet uit als je nog geen brevet hebt. 

• We gaan altijd zo'n beetje tweede en derde week oktober. 

• Als we knoop hebben doorgehakt waar we heen gaan dan meld ik dat (tenzij er geen respons is 
geweest) en kan eenieder zelf de reis booken. 

• Als je een cursus moet doen dan is het aan te raden om in Nederland een duikmedische 

keuring te doen, anders mag je het in Egypte doen ;-) 

Onze ervaring met de diverse duikscholen is goed. Deze worden in de regel door Europeanen geleid. 

De divemasters die mee gaan met duiken zijn Europeaan of Egyptenaar. De Egyptische divemasters 

die ik heb meegemaakt zijn ook terzake kundig en prettig in de omgang. Ik heb er nooit nare 

ervaringen mee gehad. 

 

Pieter Dikkentman 

dikbons@casema.nl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 



 
 



 
 



 
 



 

 


