
vebossen. Het hele gebied is beschermd en
staat bekend bij duikers en biologen om zijn
grote diversiteit aan onderwaterleven. Zo ont-
dekte de onderzoeker Mark Erdmann in 1997
op een lokale vismarkt een Raja Laut (koning
der zee) oftewel Coelacant. Tot dan toe
waande men de soort uitgestorven.

De populairste duikplaatsen liggen in de noor-
delijke helft van het park. Dat komt omdat de
meeste hotels en duikcentra recht tegenover
het eiland Bunaken liggen. De duikplaatsen
bieden daarbij ook een goede schuilplaats te-
gen de wind. 

ENORME DIVERSITEIT  Rondom Bunaken
liggen er vooral vlakke riffen die rond een

Misschien doet de naam Sulawesi geen
belletje rinkelen, maar Manado en
Lembeh zijn klinkende namen die in
het duikersmilieu regelmatig
vernoemd worden. Ze staan synoniem
voor een prachtige duikvakantie. In
deel 1 een impressie van Manado.

TEKST EN FOTO’S: FILIP STAES
WWW.FSFOTOGRAFIE.BE

Sulawesi, het elfde grootste eiland ter
wereld, is gesitueerd tussen Borneo en de
Maluku eilanden in Indonesië. Het noor-

den is de regio van de Minahasa en is vrijwel

park. Dat bestaat uit vijf kleinere eilandjes
waaronder Bunaken zelf, Manado Tua, Sila-
den, Mantehage en Nain  plus een gedeelte
van de tegenoverliggende kustlijn. Het zuide-
lijke deel is kleiner en bestaat alleen uit kust-
lijn met de ervoor gelegen riffen en mangro-

volledig christelijk geworden nadat de Neder-
landers voet aan wal hadden gezet. Manado is
de hoofdstad van de provincie Noord-Sulawesi. 

NATIONAAL PARK  Voor de kust is er het
noordelijk deel van het Bunaken nationaal

Belgische duikers. Ze hebben
de naam af en toe nog wel
eens ondoordacht onderwater
te gaan. In Zeeland vooral.
Maar dat zijn uitzonderingen.
Wekelijks reizen er velen naar
de Delta af. De in Mechelen
woonachtige Filip Staes is een
van hen. Zo’n twee keer in de
week is hij in het Zeeuwse te
vinden, het hele jaar rond, en
ook bij de verschillende
onderwaterfotografiewed-
strijden is hij een vaste (en
vaak succesvolle) gast. Een
van de prijswinnaars van het
laatste Oosterschelde-
kampioenschap en in eigen
land de grote man van het af-
gelopen Nelos festival 2012.
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Duiken in
Sulawesi

Uitbundige kleuren

Raar gevormde sponzen

Oog in oog met een spookfluitvis

Een hengelaarsvisje op het huisrif

Avondlicht met uitzicht op Manado Tua



meter of vijf overgaan in steile wanden die de
diepte ingaan. Hier is een enorme diversiteit
aan leven te vinden. De wanden zijn op som-
mige plekken prachtig begroeid met zachte en
harde koralen en enorme sponzen. Hier en
daar is er wel een grotje te vinden of is de
wand gespleten waardoor de zon een feeëriek
schouwspel geeft.  

Bijna op elke duik worden er schildpadden
waargenomen . Bij de duikstek Muka Kam-
pung woont er zelfs een enorm grote schild-
pad die al heel oud moet zijn. Op sommige
duikplaatsen zijn zelfs rifhaaien en adelaars-
roggen zien.

STERKE STROMINGEN  Een niet te vergeten
moeilijkheidsgraad is het soms plots opko-
men van sterke stromingen. Die kunnen al-
gauw een driftduik maken van een gewone
duik waarbij het wel plezierig is om langs de
wanden heen te vliegen, maar fotograferen is
op die momenten zo goed als onmogelijk.
Minder aangenaam wordt het wanneer de
stroming naar beneden gaat. Dan is het be-
langrijk om zo dicht mogelijk bij de steile
wand te blijven en in het uiterste geval de
duik af te breken.

Een goede optie om de zuidelijke riffen te ver-
kennen is een accommodatie te kiezen die iets
ten zuiden van Manado ligt. De riffen in het
zuiden zijn dan op enkele minuten bereikbaar.
Ze zijn duidelijk minder bedoken en zeker een
bezoekje waard. Vergeet vooral ook de macro-
lens eens niet op te zetten om al de naaktslak-
ken, hengelaarsvissen, speciale krabben en gar-
nalen en veel ander klein spul te fotograferen. 
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Koralen en sponzen vechten om een plekje

De dagboten aan het Tasik Ria hotel

Enorme schildpad bij Muka Kampung

Prachtig begroeide drop-offs


