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Malini Witlox.

Rene Weterings, Edwin van der Sande en Kristina Vackova.

DUURZAAM EN AUTHENTIEK
Na Sharm-El-Sheikh is nu ook het negatief reisadvies voor Dahab opgeheven. Malini Witlox laat
zich overweldigen in de Canyon en Blue Hole.
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een stuk rif van dertig meter bij vijf meter met
een lijn. Dan tellen we de hoeveelheid vis en ongewervelden daarboven en brengen we de staat
van het koraal in kaart. Door dat over periode
van jaren te doen, zien we of de visstand en de
staat van het koraal veranderen,’ legt Amy uit.
De getelde vis en ongewervelden vullen ze in op
speciale lijsten die wel iets weg hebben van de
MOO-formulieren die de Stichting Anemoon in
Nederland gebruikt. Op verschillende dieptes
tellen Amy en Nour de hoeveelheid grote en
kleine vis en schrijven alles op hun leitje. Nour:
‘We verzamelen continu data. We zien in Dahab
dezelfde bedreigingen waar koraalriﬀen wereldwijd mee worden geconfronteerd: van overbevissing tot koraalrifvernietiging.’ Hoewel het
soms emotioneel zwaar kan zijn om koraalbedreigingen te observeren, geniet team Azraq nog
steeds van het duiken. ‘Op elke duiksite kunnen
we observeren hoe het ecosysteem in elkaar zit.
Het is een zegen om zo dicht bij de natuur te
zijn en deze te observeren,’ vindt Nour.

Het rif is onmenselijk groot en strekt zich
110 meter onder ons uit. Ik voel me nietig.

Dahab ligt niet direct aan de Rode Zee maar aan
de Golf van Aqaba. Deze zeearm van ongeveer
20 kilometer breed scheidt Egypte van het tegenoverliggende Saoedi-Arabië. Het water
stroomt minder hard en is zouter, blijkt als ik er
medio december mijn eerste duiken maak. Ik
neem zes kilo lood mee, zoals ik in de Rode Zee

met aluminium flessen ongeveer gewend ben,
maar merk aan het einde van de duik dat het eigenlijk net iets te weinig is. ‘Je moet in Dahab
twee kilo extra meenemen,’ zegt duikinstructeur
Ahmed Nubi. ‘Dat komt doordat het zout de zeearm inspoelt, maar bij Jordanië en Israël niet
meer verder kan en deels neerslaat.’ We zijn op
maandag in Egypte geland, maar ik maak pas
48 uur later de eerste duik. Duiken is de eerste
dagen van ons verblijf in Dahab stilgelegd. Niemand weet de exacte reden, maar vermoedelijk
omdat er in Sharm-el-Sheikh (90 kilometer verderop) een internationale conferentie is waar
hoogwaardigheidsbekleders bij zijn. Ik spreek
duikers die al vijf dagen in Dahab zijn en weer
naar huis moeten zonder te hebben gedoken –
en vrees het ergste.

Oase
We besluiten de eerste duikloze dag te vullen
met een excursie naar White Canyon, Coloured
Canyon en Mushroom Rock. Dit is een natuurgebied middenin de Sinaï woestijn. We rijden
ongeveer 40 minuten en langs verschillende
checkpoints over de snelweg richting Nuweiba,
en gaan dan met ons 4WDrive busje de woestijn
in. Het is een hobbelige maar avontuurlijke
tocht met adembenemende uitzichten over het
Sinaï-gebergte. Miljoenen jaren geleden was de
Sinaï de bodem van een ondiepe zee. Toen het

land omhoogkwam, ontstond de woestijn met
bergen in vele kleuren. We stoppen bij een
smalle kloof waar we abseilend in afdalen, om
dan een uur lang klimmend en klauterend door
de kloof te lopen tot we bij een oase komen.
De tocht door de smalle kloof is schitterend en
mijn verdriet omdat ik niet kan duiken is snel
weg. We zien zelfs fossielen van vissen en andere dieren uit de tijd dat hier nog een zee was.
Woensdag is het de hele ochtend spannend.
De conferentie in Sharm-el-Sheikh is klaar,
mogen we weer duiken? Rond twaalf uur krijg
ik het verlossende woord en een uur later lig
ik samen met gidsen Achmed en Yulei in het
water. We duiken bij Mashraba, een stek op
loopafstand van het duikcentrum Liquid Adventures. De duikstek bestaat met name uit
zand en zeegras. Er zijn regelmatig schildpadden maar vandaag hebben we geen geluk.
Doordat er nauwelijks koraal is, zit er ook weinig vis. Een groep duikers heeft geprobeerd
dit te verhelpen door op verschillende plekken
onder water beelden neer te zetten. We
zwemmen langs beelden van een ezel, stoelen
en een man. Daar heeft zich in de zeven jaar
dat ze er staan flink wat koraal op afgezet,
waar drie flinke koraalduivels omheen zwemmen. Vlakbij de stoelen ligt ook nog een klein
koraalbergje dat flink is aangetast.

De zon zet het rif in een gouden gloed (Edwin van der Sande).
V.l.n.r. Na ongeveer 20 minuten zwemmen komen we bij duizenden rode vlagbaarsjes Een mooie plek om te duiken. Soms helt het rif wat over (Foto’s René Weterings).

In een klein lokaaltje in het centrum van Dahab
(Egypte) staat Nour El Sawy voor de klas. De les
gaat over algen, een van de oudste organismen
op aarde. ‘Zie je koraal met een roze tint of roze
gloed? Dat zijn coralline algen,’ legt Nour uit.
‘Die vormen zich op zand en zijn vanwege kalkafzetting een belangrijk onderdeel van het rif.’
Ze vertelt hoe het ecosysteem in tropisch water
werkt, wat de invloed van de zon is en hoe algen
zich voeden. Eens per week komt biologe Nour
op woensdagavond om zes uur naar het klaslokaal en geeft ze les over vissen, ongewervelde
dieren, koraal en koraalbedreigingen. De lessen
zijn een onderdeel van project Azraq dat een
jaar geleden is opgezet door Nour en Amy. Voor
kinderen is er een vereenvoudigde les. Nour
studeerde biologie aan de American University
in Caïro en werkt samen met Amy Johnson, die
Human Geography studeerde aan de Engelse
Sussex University. Beiden wonen al jaren in Dahab en willen de lokale bevolking en toeristen
meer leren over het ecosysteem en het leven
onder water. ‘Tot nu toe hebben we aan meer
dan honderd mensen lesgegeven. Het is iedere
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week afwachten, maar gemiddeld komen er vijf
geïnteresseerden per keer. Iedere week behandelen we een ander onderwerp,’ zegt Amy.
Amy en Nour geven niet alleen les, ze brengen
ook de kwaliteit van de riﬀen in kaart en doen
onderzoek naar de visstand, ongewervelde dieren, koraal en manieren om koraalschade tegen
te gaan. ‘We bezoeken bij ons onderzoek drie
duikplekken: Lighthouse, Canyon Gardens en
Gabr el Bint,’ vertelt Amy. ‘Die zijn op basis van
hun topografie gekozen, maar ook omdat ze elk
in een eigen categorie vallen. De ene stek is
meer aangetast dan de ander. Lighthouse in
het centrum is het meest aangetast, Gabr el
Bint het minste. Maar die is dan ook alleen met
de boot bereikbaar.’

Zegen
Met een leitje op zak bezoeken ze maandelijks
deze drie plekken. Ze hebben een eigen meetmethode ontwikkeld, gebaseerd op het reef monitoring protocol dat is opgesteld door het International Coral Reef Initiative. ‘We markeren
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REIS: Er zijn rechtstreekse vluchten naar Sharm-el-Sheikh. De
vliegtijd is ongeveer vier uur. Voor de Sinaï is geen visum nodig.
BESTE REISTIJD: het hele jaar door. De maanden maart tot en
met april en september tot en met oktober hebben de meest aangename temperaturen (25 tot 30 graden).

EGYPTE

INENTINGEN: Niet verplicht, wel aangeraden. DTP (difterie, tetanus
en polio) en hepatitis A (besmettelijke geelzucht). www.reisvaccinaties.nl.

EGYPTE is een populaire duikbestemming omdat
het slechts zes uur vliegen is naar het land aan de
Rode Zee. Het Sinaï schiereiland is 61.000 vierkante
kilometer groot en bestaat uit een prachtige woestijn
met bergketens, canyons en oases. Dahab ligt aan de
oostkust van de Sinaï, zo’n 90 kilometer ten noorden
van Sharm-el-Sheikh.

ELEKTRICITEIT: 220V, geen verloopstekker nodig.
VALUTA: Egyptische Pond. Bankpassen en creditcards worden algemeen geaccepteerd. Houd contant (klein)geld bij de hand voor
fooien.
TAAL: Arabisch, Engels.
SOORT DUIKEN: Kantduiken, nitroxduiken.

Deze reis kwam tot stand in samenwerking met Sea More Travel, The Bridge en Liquid Adventures.
www.seamore-travel.com, http://thebridgedahab.com, http://liquidadventuresdahab.com.
Foto's met de klok mee:
The Canyon is een scheur in het
rifdak. Blue Hole is een van de plekken waar de controles erg streng
zijn. De kloof wordt steeds smaller
en dieper. Op achttien meter zit
een smalle doorgang
Foto’s Kristina Vackova.

Zeepaardje
Nederlanders hebben vanwege een negatief reisadvies jaren niet naar Dahab
mogen reizen. Het negatieve reisadvies is in maart 2019 opgeheven. De lokale bevolking en toeristen uit andere landen hebben er wel gedoken, dus het koraal
heeft geen rust gekregen. Er ligt ontzettend veel afval in het water. We onderscheppen alle drie een plastic zak die in het water drijft en vullen die, maar er is
geen beginnen aan. Volgens Ahmed ligt er zoveel afval omdat er dagen niet is gedoken en het flink heeft gestormd. We maken ook de tweede duik van de dag
hier, deze keer linksaf. Als het zand zich verhoogt wijst Ahmed iets aan. Mijn oog
valt op een doornig zeepaardje en iets verderop zie ik voor het eerst een dwergvleugelpaardvis. Verder liggen op het zeegras enkele lange zeekomkommers die
zich met hun tentakels langzaam voortbewegen. Op een waaierkoraal zit een
longnose hawkfish.
De volgende dag gaan we naar Umm Sid en Moray Garden/Golden Blocks. Yulei
kan dan mooi een diepe oefenduik maken en ik krijg iets anders te zien. We rijden
naar het Three Pools gebied, genoemd naar drie kleine bassins waar busladingen
toeristen op dromedarissen rijden of snorkelen in een van de poelen. Op de duikstuk Umm Sid is er gelukkig bijna niemand. Ik zie hier veel meer koraal dan een
dag eerder en gelukkig ook veel meer vis. Zo zijn we nog maar net afgedaald als ik
een octopus in het oog krijg die zich snel in zijn holletje verstopt. Ook verstoppen
drie murenes zich in een kloofje, met hun kopjes naar buiten. En er zijn veel anemoonvisjes die zich ophouden bij hun sliertige zeeanemonen. Ik zie geen kleintjes,
maar toch verdedigen ze hun huis zodra ik in de buurt kom. Grote vissen zie ik
niet. Bij Dahab zie je vooral kleine dingen, vertelt Ahmed. Het is even omschakelen
want ik ben een liefhebber van groot. Maar in kleiner formaat is bijna alle vis die
je ook in de Rode Zee ziet hier aanwezig.

Foto’s rechts: In het centrum struikel je over de restaurants en souvenirwinkeltjes.
Miljoenen jaren geleden was de Sinaï de bodem van een ondiepe zee (Malini Witlox).
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Gouden gloed
Voor de tweede duik wissel ik mijn nitrox om voor gewone perslucht, want we gaan vanwege de opleiding van Yulei diep. Ook op
diepte is het water een aangename 23 graden. We gaan bij Moray
Garden te water, maar de duikstek doet haar naam geen eer aan.
We komen geen murenes tegen, wel zie ik weer allerlei kleine
soorten vis en een verlegen geel gevlekte egelvis. Als we linksaf
gaan (beide duikstekken kennen geen echte drop-oﬀ) komen we
na ongeveer 20 minuten zwemmen bij duizenden rode vlagbaarsjes. Samen met het zonlicht geven ze een gouden gloed af op het
koraal; reden dat deze duikstek Golden Blocks is gedoopt.
’s Avonds gaan we Dahab in. Het is een van de meest authentieke
badplaatsen van het land. Waar bijvoorbeeld El Gouna speciaal
voor toeristen in een paar jaar tijd uit de grond is gestampt, woonden er duizenden jaren geleden al bedoeïenen in Dahab. Tot de
jaren 90 was er nauwelijks toerisme. Daarna werd het bij hippies
een populaire badplaats. In het centrum (Masbat) struikel je anno
2020 over de restaurants en souvenirwinkeltjes die om de paar
maanden van eigenaar wisselen. Maar als je noordelijk het centrum uitgaat, kom je in een wijk (Asalah) waar de locals zelf wonen
en waar geiten nog door zandstraatjes lopen. Net als andere plaatsen in Egypte worstelt Dahab met een afvalprobleem. Richting
woestijn en langs de snelweg zie je op verschillende plekken bergen afval liggen. Op verschillende plekken in de stad staan afvalcontainers, maar vuil wordt er vaak gewoon naast gegooid. Tegelijkertijd zijn er initiatieven om Dahab plasticvrij en duurzaam te
maken. Wij verblijven in The Bridge, een hotel in het midden van
de stad dat pas in 2018 is geopend. Op het dak staan zonneboilers.
Je plastic waterflesje kun je continu gratis bijvullen bij de watercooler en rietjes zijn in het hotel verbannen. Een paar keer per
week haalt een Egyptenaar het groente en fruitafval van de keuken
op, om het in de tuin tot compost te verwerken.
Op andere plekken in het dorp krijgen we nog wel plastic rietjes
en worden aankopen in gratis plastic tasjes meegegeven. Om de
gevaren van plastic afval tegen te gaan richtte de bedoeïen Gabaly
Ali in mei 2018 de “Red Sea Nature Protection Society Dahab” op.
Samen met gelijkgestemden organiseert Gabaly schoonmaakacties in de woestijn. Ook is aan winkels en restaurants in Dahab
gevraagd om geen plastic meer te gebruiken. ‘De situatie is al
deels verbeterd,’ vertelt Gabaly. ‘Vorig jaar kreeg je bij veel excursies
je eten nog van plastic bordjes en drinken uit een wegwerpbeker.
De supermarkten en groentewinkels gaven 7 kilo plastic tasjes
per dag mee.’ Plastic bestek is nu overal uitgebannen. De stichting
geeft winkeliers gratis papieren zakken om de boodschappen van
hun klanten in te doen. ‘Maar we hebben een lange weg te gaan,
niet iedereen ziet het belang en we kunnen het nog niet verplichten, al komt die plicht er mogelijk wel.’ Als het aan Gabaly ligt, is in
2030 alle plastic in Dahab en omgeving uitgebannen. Gabaly zou
graag fabrieken opzetten om het afval te recyclen. Nu moet alle
afval voor recycling naar een fabriek in Caïro worden gebracht.

4
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2

Indrukwekkend
Om het rif en de duikers te beschermen, houdt de “Chamber
of Diving and Watersports” (CWDS) een oogje in het zeil.
Gaan duikers op de aangewezen plekken het water in? Heeft
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5
1. In kleiner formaat is bijna alle vis die je ook in de Rode Zee ziet hier aanwezig (Edwin van der Sande). 2. Een slanke koraalklimmer ligt op wat koraal (Edwin van der Sande).
3. Vlakbij de beelden ligt een flinke krokodilvis (Edwin van der Sande). 4. Gekleurde kloven in de Sinaï woestijn (Malini Witlox). 5. Project Azraq brengt de kwaliteit van de riffen in kaart.

iedere duikschool een vergunning en wordt
het koraal niet beschadigd? ‘Introduiken
vanaf de boot zijn verboden en per gids mogen maar zes duikers mee,’ vertelt Ahmed.
‘Bovendien moet de gids hier wonen. Als je
ziet dat een duikschool de fout in gaat, kun
je een foto maken en die naar de CWDS opsturen. De duikschool krijgt dan een waarschuwing maar kan ook de vergunning kwijtraken.’ Blue Hole is een van de plekken waar
de controles erg streng zijn. Voorheen
krioelde het hier van de snorkelaars en
zwemmers, maar sinds het najaar van 2019
moet je er 10 dollar per persoon betalen en
is het rustiger. Terwijl we naar de duikstek
lopen, komen we langs de grafstenen ter nagedachtenis aan de vele duikers die hier zijn
verongelukt. In 15 jaar tijd kwamen er op de
ruim 100 meter diepe duikstek meer dan 130
duikers om, de meesten omdat ze door The
Arch doken zonder goede voorbereiding of
materialen. Dit is een korte tunnel in het rif
op 50 meter diepte. Wij gaan van duikstek
The Bells naar Blue Hole zwemmen, een afstand van ongeveer 80 meter. We dalen af in
een piepkleine, loodrechte scheur die zo smal
is dat we achter elkaar naar beneden moeten
afdalen. Dat is al een spektakel. Op ongeveer
20 meter diepte zwemmen we door een
kleine natuurlijke poort om nog iets af te zakken en dan rechtsaf te gaan. Het rif is onmenselijk groot en strekt zich 110 meter onder ons uit. Ik voel me nietig. Er zit minder
vis dan ik had verwacht maar het gevoel om
hier te duiken met het rif meters diep onder
en boven me, is indrukwekkend.

Op ongeveer 30 meter diepte zwemmen we een
half uurtje naar rechts. De wand valt steil naar
beneden. Soms helt het rif iets over waardoor
richels of grotjes ontstaan. Op een van de richels
schuilt een kleine sidderrog. Na een tijdje stijgen
we langzaam op en zwemmen over het zadel
van de Blue Hole, waar het stikt van de vis. Ik zie
onder meer een schaakbordlipvis, koraalvlinders,
wimpel-, dokters-, trekkers- en anemoonvissen
omlijst door rode vlagbaarsjes. Een eekhoornvis
kijkt me met zijn grote ogen aan. Een filamentduivelsvis klapt zijn zijvinnen open en aan de
binnenkant blijken schitterende tekeningen te
staan. Tegelijkertijd vraagt een Indische koraalduivel om mijn aandacht. Wat een mooie plek
om te duiken! The Canyon is minstens zo mooi
als The Blue Hole. The Canyon bestaat uit een
scheur in het rifdak die door een aardbeving is
ontstaan. Op achttien meter diepte zit een doorgang, waarna je naar een flinke diepte kan afdalen. Aan de ene kant van de smalle kloof is een
grotje vol met glasvisjes. Als je de andere kant
op zwemt wordt de kloof steeds smaller en dieper. Ahmed wijst iets aan, maar in eerste instantie zie ik niets. Hij blijft volhouden, het blijkt een
steenvis te zijn die zich als een blok koraal heeft
vermomd en doodstil ligt.

Krokodil
Die avond maken we nog een nachtduik op
Mashraba, het huisrif in het centrum van Dahab.
’s Nachts is het beeld heel anders. Bij het zeegras
lijkt het alsof ik in Nederland duik. Zo zie ik een
soort golfbrekeranemoon en een heremietkreeftje, dat hier alleen in een ander soort schelp
leeft waar weer wat koraal op groeit. Het afval

van de eerste dag is grotendeels weg, waarschijnlijk heeft iedere duikschool iets meegenomen. Bij de standbeelden zitten een slapende
papegaaivis, een koﬀervis, alpino tandbaars, veel
koraalduivels. De koraalbergjes zijn ook een
slaapkamer voor vis. Vlakbij de beelden ligt bovendien een flinke krokodilvis; wat is het toch
bijzonder hoe deze vis op een echte krokodil
lijkt. Ik hoop ook murenes of blauwgespikkelde
roggen te zien, maar die komen helaas niet voorbij. Toch een prima nachtduik, ook omdat er nog
een pyjamaslak langskomt.
Ik heb nog een duikdag en krijg van hotelmanager José de tip om naar The Islands te gaan,
op ongeveer tien minuten rijden van het centrum. We halen de benodigde stempels en rijden naar de duikstek. Het blijkt een uitstekende
tip, deze ondiepe duikstek (18 meter) is schitterend. Ik zie een school geelvinbarbelen, picassovis, een octopus, een platkopschorpioenvis,
zwartkoraalvlinders en een oogvlekkoraalvlinder, een Indische zeilvinddoktersvis en nog veel
meer. Op de zandvlakte steken buisalen hun
kopjes omhoog. Juﬀertjes zwemmen massaal
om het rif, een slanke koraalklimmer ligt op
wat koraal. Ook het koraal hier is divers, van
pilaarkoraal dat als stalagmieten uit de grond
komt tot gewei- en tafelkoraal. Dit is naar mijn
smaak de mooiste duikstek van Dahab. Ik zou
hier nog tien duiken kunnen maken en dan
zou ik nog iedere keer nieuwe dingen zien. Ik
twijfel. Qua vliegtijd kan ik nog een duik maken
maar ik besluit verstandig te zijn en laat mijn
duikspullen drogen. Voor deze duikstek kom
ik vast nog wel terug! |
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