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Meerdere keren ben ik al op Bonaire geweest en het verveelt nooit. Iedere keer 
weer ontdek ik nieuwe dingen, zowel boven als onder water. Dat is nu ook het 
mooie van onze sport: je weet nooit wat je tegenkomt! Eén van mijn mooiste 
herinneringen is nog wel snorkelen op Buddy Reef. Het is vroeg in de ochtend 
en ik heb nog even voordat ik aan het werk moet. Het water is een heerlijke 
temperatuur dus ik heb alleen een rash guard met shorts aangetrokken, ik ga 
toch enkel snorkelen. Wanneer ik de vele vissen onder de steiger bewonder, 
zie ik ineens iets bewegen in mijn ooghoek. Een adelaarsrog! In een heel rustig 
tempo zwemt hij over de zandvlakte. Ik besluit het dier op gepaste afstand te 
volgen, wat is hij mooi! Samen zwemmen we langs het rif, hij op 2 meter diepte, 
ik aan de oppervlakte. Af en toe stopt hij om in het zand te graven met zijn 
snuit. Ik geniet met volle teugen. Zo zwemmen we een behoorlijk lang stuk, 
totdat ik me ineens bedenk dat ik een afspraak heb om 09.00 uur! Verschrikt 
kijk ik op mijn horloge, het is 08.55 uur… Dat ga ik nooit meer redden… 
Aangezien het een duikcentrum is, zullen ze me het ongetwijfeld vergeven! 
Met heel veel plezier heb ik weer gewerkt aan deze prachtige digitale special 
over Bonaire. Het is zo leuk om de verhalen te horen achter de duikcentra en de 
accommodaties op het Caribische eiland! We laten al onze favorieten aan het 
woord, ieder met zijn eigen unieke kwaliteiten, locatie en faciliteiten.  
Ook nemen we je mee naar de mooiste duikspots. Helemaal leuk voor de 
onderwaterfotografen: local Daan Kleinbussink heeft een top 5 fototopspots 
samengesteld en vertelt waar en hoe je de mooiste foto’s kunt maken. Ook 
Raymond Wennekes geeft tips hoe je de sailfin blenny op de foto zet en schrijft 
over zijn avontuur waarbij hij ging snorkelen in grotten. Want dat kan ook op 
Bonaire! 
Niet-duikende partner mee of kids die nog 
niet duiken? Boven water is er genoeg te doen! 
De indrukwekkende natuur van Washington 
Slagbaai of wat dacht je van een dagje naar Klein 
Bonaire... Onmisbaar zijn natuurlijk ook de 
handige facts; wat is de watertemperatuur en 
welk wetsuit neem je mee? En hoe zit het met 
stekkers en waar kun je lekker eten? Je leest het 
allemaal in deze special. Kortom, een complete 
duikgids voor jouw duikvakantie. Ik wens je heel 
veel plezier op Bonaire!

Judith Rietveld, hoofdredacteur DUIKEN 

Bon bini Bonaire!

INHOUD 
DUIKEN OP BONAIRE
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KENNIS KENNIS
FOUTEN

Ideaal voor fotografen 
Volgens velen is Karpata één van de 
mooiste duikplekken op Bonaire. De 
duikplek staat bekend om zijn goede 
bereikbaarheid en mooie vergezichten. 

1
Karpata

De afdaling meer dan waard
Bij duikplek 1000 Steps scheiden 67 
traptreden je auto van het strand. 
Waarom dan de naam 1000 Steps…?

2 1000
Steps

Meest visrijke duikplek
Bij kantduikplek Bari Reef zijn 
wel 323 vissoorten gespot. En 
daarmee staat de spot op één. 

3 Bari 
Reef

Duiken aan de oostkust
White Hole is een gat in een koraalrif. 
Hoe dit gat in het rif ontstaan is, is niet 
helemaal duidelijk. Maar een bijzondere 
plek om te duiken is het zeker….

White Hole is een gat in een koraalrif. 
Hoe dit gat in het rif ontstaan is, is niet 
helemaal duidelijk. Maar een bijzondere 
plek om te duiken is het zeker….

6 White
Hole

a  No name
b  Sampler
c  Knife
d  Leonora’s Reef
e  Ebo’s Special
f  Carl’s Hill
g  Yellow Man
h  Mi Dushi
j  Sharon’s Serenity
l  Munk’s Heaven

m  South West Corner
n  Forest

o  Hands-off
p  South Bay
q  Captain Don’s Reef
r  Joanne’s Sunchi
s  Rock Pile
t  Monte’s Divi
u  Bonaventure
v  Keepsake
w  Nearest Point
x  Just A Nice Dive
y  Jerry’s Sponges
z  Ebo’s Reef

Kantduiken  
Bonaire staat bekend als een duikparadijs. Dat vind je 
zelfs terug op de nummerborden van de auto’s. Het 
eiland dankt deze naam vooral aan de 54 makkelijk 
toegankelijke kantduikplekken. Ze worden aangegeven 
met gele stenen. Deze zijn overal langs de kant van 
de weg te vinden. Elke steen draagt de naam van een 
duikplek. Bij welke kantduikplek beginnen jullie?

Bootduiken  
Naast het kantduiken kun je op Bonaire perfect boot-
duiken. Niet met 100 man op een boot, maar met een 
select gezelschap eropuit. Rondom Klein Bonaire 
zijn maar liefst 26 duikplekken. Allemaal met een 
bijzondere naam, en een bijzonder verhaal. Diverse 
duikscholen op  Bonaire organiseren bootduiken. In de 
duikshops vertellen ze je graag over de mogelijkheden.

Snorkelen 
Je hoe�  niet per se te duiken om van de  onder water-
wereld van Bonaire te genieten. Bijvoorbeeld op de dag 
van vertrek wanneer er niet gedoken wordt. Met 30 
meter zicht onderwater is er ook aan de oppervlakte 
al heel veel te zien! Bonaire telt maar liefst 17 o�  ciële 
snorkelplekken. Maar snorkelen kan eigenlijk overal.

Wrak met geschiedenis
Ook als je wilt wrakduiken kun je op Bonaire 
terecht. Sterker nog, men zegt wel eens: wie 
niet bij de Hilma Hooker hee�  gedoken is nooit 
op Bonaire geweest.

Hilma
Hooker

Ideaal voor fotografen 
Volgens velen is Karpata één van de 
mooiste duikplekken op Bonaire. De 
duikplek staat bekend om zijn goede 
bereikbaarheid en mooie vergezichten. 

De afdaling meer dan waard
Bij duikplek 1000 Steps scheiden 67 
traptreden je auto van het strand. 
Waarom dan de naam 1000 Steps…?

Meest visrijke duikplek
Bij kantduikplek Bari Reef zijn 
wel 323 vissoorten gespot. En 
daarmee staat de spot op één.

Wrak met geschiedenis
Ook als je wilt wrakduiken kun je op Bonaire 
terecht. Sterker nog, men zegt wel eens: wie 

Hilma
Hooker

Wayaká

Carel’s Vision

Kalli's Reef

White

Reef

1

2

3

5
6

Duiken in een sprookje
Inderdaad, deze duikplek dankt zijn naam 
aan het sprookje van Lewis Carrol. En wie er 
gedoken hee� , begrijpt meteen waarom.

Alice in
Wonderland
5

Het eiland 
Bonaire

#mijnbonaire

Informatie over Bonaire
Aantal inwoners 17.000
Oppervlakte 288 km2

Lengte 38,6 km 
Breedte 4,8 - 8 km 
Hoofdstad Kralendijk 
Hoogste punt Brandaris (241 meter)
Duikplekken 87
Kantduikplekken 54 

Duikkaart_225x300-2016.indd   Alle pagina's 14-11-16   10:53
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BONAIRE TOP 5
FOTOSPOTS
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Bonaire is een paradijs voor onderwaterfotografen. Het eiland duikt op in 
meerdere top 10-lijstjes binnen het Caraïbisch gebied én wereldwijd. Dit 
is te danken aan de gezonde riffen, het heldere water, en de voorspelbare 

omstandigheden. Hierdoor zijn de meeste duikstekken toegankelijk voor duikers 
en fotografen van elk niveau. Sinds 2019 noem ik dit eiland mijn thuis en geniet 

ik wekelijks van al het onderwaterschoon. Hoewel Bonaire klein is, biedt het 
een behoorlijke diversiteit aan duiken. Zo is duiken langs een drop-off in het 

noorden, een compleet andere ervaring dan het dubbele rif in het zuiden van het 
eiland. En wat de denken van de ruige oostkust, of een duik op Klein Bonaire? 
Keuze genoeg dus. In dit artikel deel ik, in willekeurige volgorde, mijn favoriete 

duikplekken op het eiland, vanuit het oogpunt van een onderwaterfotograaf.

FOTOSPOTS  
BONAIRE

TOP 5

Tekst en foto’s: Daan Kleinbussink
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  NUMMER 2: SOMETHING SPECIAL
Deze duikstek in deze top 5 is voor Bonairekenners misschien een 
verrassing. Wanneer je op zoek bent naar het meest spectaculaire 
rif, dan is Something Special namelijk niet de eerste (of tweede) 
duikplek waar je aan denkt. Echter, de naam verraadt al dat 
deze duik toch zeker de moeite waard is. Je vindt hier namelijk 
altijd wel ‘something special’! Hengelaarsvissen, zeepaardjes en 
zeenaalden verstoppen zich graag in het rif en zijn bovendien 
heel honkvast. Hierdoor kun je ze, eenmaal gevonden, vaak keer 
op keer weer terug vinden. Breng dus je macrolens mee en laat je 

verrassen door hetgeen je tegenkomt. Something Special is door 
de ligging aan de boulevard van Kralendijk een toegankelijke plek 
voor duikers van elk niveau. De combinatie van de locatie en de 
bijzondere verscheidenheid aan macroleven, maakt het ook een 
zeer geschikte plek voor een nachtduik, of om te experimenteren 
met nieuwe technieken.

Ervaringsniveau: beginner Diepte: 5-20 meter  
Locatie: Playa, Kaya J.N.E. Craane Type fotografie: macro

  NUMMER 1: HILMA HOOKER 
Bonaire staat misschien niet bekend om haar wrakduiken, maar 
de Hilma Hooker is voor duikers en fotografen zeker een bezoek 
waard. In 1984 werd er tijdens een controle maar liefst 10.000 
kg marihuana gevonden aan boord, waarna het vrachtschip in 
beslag werd genomen en later is afgezonken. Nu ligt het wrak, op 
18 tot 30 meter diepte, tussen het dubbele rif in het zuiden van 
het eiland. Vaak wordt het bewaakt door een aantal tarpons die 
er rustig rond cirkelen. Wanneer het zicht goed is kun je proberen 
om een overzichtsfoto van de voor- of achterkant te maken. 

Hiervoor heb je een wijde lens nodig en een beetje geluk met 
de omstandigheden. Daarnaast kun je detailfoto’s maken van 
bijvoorbeeld de schroef of binnen in het wrak. Hoewel je de Hilma 
Hooker de hele dag door kan duiken, is de namiddag voor mij het 
beste moment van de dag. De zon belicht dan de kant van het dek. 
Eerder op de dag ligt dit gedeelte nog in de schaduw. 

Ervaringsniveau: gevorderd Diepte: 18-30 meter 
Locatie: Zuid, EEG Boulevard Type fotografie: groothoek

BONAIRE TOP 5
FOTOSPOTS
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Hengelaarsvissen 
vind je keer op keer 
weer bij duikstek 
Something Special
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  NUMMER 3: ZOUTPIER
Nummer 3 in mijn top 5 is één van de bekendste duikstekken op het 
eiland: De Zoutpier. Voor onderwaterfotografen is dit misschien ook 
wel meteen de meest allround duikplek. De moeilijkste keuze die je hier 
zal moeten maken, is welke lens je meeneemt. De Zoutpier is namelijk 
heel geschikt voor zowel groothoek- als macrofotografie. De oplossing 
voor dit ‘probleem’ is om hier tenminste twee keer te duiken tijdens je 
bezoek. Tussen de met koraal begroeide pilaren zwemmen barracuda’s, 
grote scholen vissen en vind je een grote verscheidenheid aan 
macroleven. Gedurende de dag valt het zonlicht steeds anders door de 
pilaren heen. Dit maakt een duik in de ochtend, weer heel anders dan 

een duik in de namiddag. Voor fotograferen biedt het dus oneindig veel 
mogelijkheden. De pilaren van de pier kunnen je hoofdonderwerp zijn, 
of kunnen als interessant achtergrondobject dienen om je foto meer 
diepte te geven. Op de weg terug kom je op de ondiepe zandvlakte 
vaak schildpadden tegen die zich tegoed doen aan het zeegras. Deze 
dieren zijn gewend aan bezoek van duikers en snorkelaars, wat je de 
mogelijkheid geeft om ze rustig te benaderen voor een portret. 

Ervaringsniveau: beginner Diepte: 5-20 meter 
Locatie: Zuid, EEG Boulevard Type fotografie: groothoek & macro

BONAIRE TOP 5
FOTOSPOTS
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NUMMER 4: LA DANIA’S LEAP – KARPATA 
Een minder bekende duikstek, is de driftduik van La Dania’s Leap 
naar Karpata. De naam La Dania’s Leap komt voort uit de (kleine) 
sprong die duikers van een rots moeten maken om het water in te 
gaan. Je kunt hier niet het water weer verlaten, dus dubbelcheck 
voor je springt of je echt alles bij je hebt! Bij La Dania’s Leap kun 
je niet parkeren en aangezien je gaat driften, is het handig om je 
auto te parkeren bij Karpata. Dit maakt het iets meer werk dan de 
gemiddelde kantduik, maar zeker de moeite waard. Onder water 
word je getrakteerd op een spectaculair onderwaterlandschap. Het 
steile rif loopt tot wel 60 meter naar beneden door. Houd je diepte 

hier dus goed in de gaten, want je zit al snel dieper dan je denkt! Om 
de geografie van deze plek vast te leggen, kun je het beste een stukje 
van het rif wegzwemmen. Het ziet er behoorlijk indrukwekkend uit 
wanneer je er van een afstandje naar kijkt. Terug in het ondiepe heb 
je een goede kans op ontmoetingen met schildpadden die rustig 
voorbij zwemmen. Alles aan deze duik vraagt om een wijde lens, bij 
voorkeur een fisheye.

Ervaringsniveau: gevorderd Diepte: 8-40 meter  
Locatie: Noord, Queens Highway Type fotografie: wide-angle
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  NUMMER 5: WHITE HOLE & TURTLE CITY  
Als je me zou vragen welke duik je écht moet hebben gedaan op het 
eiland, zou White Hole en Turtle City mijn antwoord zijn. Hoewel dit 
eigenlijk twee verschillende plekken zijn, kun je ze beide in één duik 
aandoen. Tarpons, pijlstaatroggen en gevlekte adelaarsroggen zijn 
meer regel dan uitzondering in de White Hole en bij Turtle City is het 
niet ongewoon om meer dan 50 (!) schilpadden te zien in één duik! 
Het is een unieke ervaring en weer volledig anders dan duiken aan 
de westkust. Ondanks dat er ook macroleven in de White Hole wordt 
gespot, wil je voor deze duik absoluut je groothoeklens meenemen. 
Over het algemeen laten de pijlstaartroggen en schildpadden je redelijk 
in de buurt komen. Adelaarsroggen houden vaak wat meer afstand. 

Voor allemaal geldt; benader de dieren rustig, of wacht tot zij ervoor 
kiezen om dichter naar jou toe te komen. Je wilt de dieren natuurlijk 
niet storen. Het moeilijkste tijdens deze duik is beslissen waar je de 
camera op richt, aangezien er zo veel gebeurt om je heen. De beste en 
makkelijkste manier om White Hole en Turtle City te ontdekken, is per 
boot. Sommige duikstekken aan de oostkant zijn, afhankelijk van de 
weersomstandigheden, ook vanaf de kant bereikbaar. Het is echter aan 
te raden om dit altijd met een gids te doen.

Ervaringsniveau: gevorderd Diepte: 8-20 meter  
Locatie: Sorobon Type fotografie: wide-angle

  BONUS: KLEIN BONAIRE
Oké… Dit is misschien een beetje valsspelen. Rondom het 
onbewoonde eiland Klein Bonaire zijn er namelijk maar liefst 26 
duikstekken. Alle grote duikscholen bieden trips aan naar Klein 
Bonaire. Omdat deze duiken alleen per boot bereikbaar zijn, is 
het rif hier in erg goede staat is. Klein Bonaire biedt prachtige 
mogelijkheden voor zowel macro- als wide-angle fotografie. Om toch 
kleur te bekennen; Mijn favoriete plek op Klein Bonaire is de duikstek 
Forest.
Ervaringsniveau: beginner-gevorderd  
Diepte: 4-40 meter  Locatie: Klein Bonaire  
Type fotografie: groothoek & macro

BONAIRE TOP 5
FOTOSPOTS
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Binnen een minuut vanuit je kamer lig je in het water, welteverstaan bij een 
prachtig huisrif… Of binnen de minuut stap je op de boot naar een van de 
vele mooie duikstekken van Bonaire… ’s middags lekker bijkomen in de bar 
of heerlijk dineren bij het restaurant van het resort… Bij Buddy Dive Resort 
hoef je het terrein niet af!

afslaan en het rif volgen. Er is heel veel te 
zien, er is altijd veel leven en je weet nooit 
wat je tegen gaat komen (behalve het 
wrakje “la Machaca” dat ligt er altijd). Het 
duiken is hier vrij gemakkelijk waardoor 
het leuk is voor zowel beginners als 
gevorderden. Het is een heerlijke plek om 
lekker rustig naar klein leven te zoeken 
tussen de koraal blokken. Murenen, 
schorpioenvissen, octopussen en onze 
favorieten; de blennies, kun je hier vaak 
vinden.

Vertel eens over Buddy Dive?
Buddy Dive Resort biedt al 40 jaar alles 
wat duikers op Bonaire nodig hebben. 
Onze gasten hebben voor hun verblijf 
keuze uit studio’s, 1-, 2-, of 3- slaapkamer 
appartementen. Er zijn twee restaurants 
en een aparte ontbijtruimte, allemaal 
met zeezicht. Het duikcentrum heeft echt 
alles wat je als duiker kunt wensen. Te 
beginnen met een prachtig huisrif wat 
nooit meer dan een paar stappen van je 
appartement vandaan is en waar je 24 uur 
per dag van kunt genieten.
En hoe zit het met duiken?
Aan de steiger vind je de verhuur 
van duikspullen, lockers voor je 
duikuitrusting, spoelbakken, analyzers 
en een winkel waar je terechtkunt voor 
souvenirs en duikuitrusting, maar 
ook voor het boeken van activiteiten 
of gewoon een gezellig praatje. Je kunt 
ervoor kiezen om met de boot mee 
te gaan duiken. De boten vertrekken 
meerdere keren per dag vanaf de Buddy 
Dive steiger, de bestemming wordt 
meestal samen met de gasten besloten. 
Alle duikpakketten zijn inclusief pick-
up en onbeperkt lucht/nitrox. Je flessen 
kun je gemakkelijk inladen in de drive 
thru. Zo heb je alle vrijheid om te duiken 
hoeveel, waar en wanneer je maar wilt. 
Ideaal toch?
Buddy Reef schijnt heel mooi te zijn. 
Klopt! Het is dan ook een hele populaire 
duikstek. Je kunt hier makkelijk het water 
in via de trap of via een sprong van de 
steiger. Het eerste deel van je duik gaat 
over een ondiep zandplateau waar je 
de koraal kwekerijen van Reef Renewal 
Foundation Bonaire kunt zien. Op 
ongeveer 9 meter kom je bij de drop-off 
waar het rif begint. Dit bestaat uit veel 
verschillende soorten sponzen, hard 
en zacht koraal. Je kunt links of rechts 

En met bootduiken, welke zijn in trek bij 
jullie gasten?
De meest noordelijke duikstekken 
op Klein Bonaire (Sampler, Knife en 
Leonora’s reef). Deze zijn vanaf Buddy 
Dive Resort maar een heel klein stukje 
varen, je kunt ze vanaf het resort zien 
liggen. Wij nemen onze gasten hier 
graag mee naartoe met de boot omdat de 
verscheidenheid van het rif  gigantisch is 
en we vaak mooie dingen vinden. Maar 
we moeten heel eerlijk zijn. Er is niet één 
duikplek die we niet mooi vinden.
Voor lekker eten zit je bij jullie goed.
Haha, ja dat horen we vaak! De 
restaurants ziin in de buitenlucht 
en natuurlijk met zeezicht. Heerlijk 
genieten dus. Het pas gerenoveerde 
Blennies restaurant ligt recht aan zee 
en je kunt hier heerlijk lunchen, dineren 
of borrelen (lees: in de poolbar!). Of ga 
picknicken op het strand en geniet van de 
zonsondergang. Blennies restaurant kan 
hiervoor heerlijke take-out maaltijden 
bereiden! We verwelkomen je graag bij 
Buddy Dive Resort Bonaire!

« Buddy Dive Resort heeft echt alles wat je als 
duiker kunt wensen»

BONAIREDUIKCENTRA
ONZE FAVORIETEN

www.buddydive.com/nl
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Hij begon met vijf tanks in zijn achtertuin, maar inmiddels runt hij twee 
succesvolle duikscholen op Bonaire. Sinds kort is Wannadive ook helemaal 
‘groen’. Wat dat precies inhoudt? In gesprek met eigenaar Bart Snelder.

etc. Je kunt dus echt zorgeloos bij ons 
duiken. 
Instructeurs in spe zijn bij jullie aan het 
juiste adres?
Onze locatie ten zuiden van Kralendijk, 
op het Grand Windsock Resort, is een 
PADI 5* IDC Center, dat ons in staat stelt 
om instructeurs cursussen aan te bieden. 
Wij verzorgen dat in samenwerking met 
het enige PADI CDC opleidingscentrum 
van Nederland, Scuba Connection in 
Naarden van Berdi Boeve en Olga Knijn, 
en uiteraard met het Grand Windsock 
Resort. De bedoeling is om in februari en 
september twee PADI IDC-cursussen per 
jaar aan te bieden met aansluitend het 
PADI IE instructeurs examen. Daarvoor 
verzorgen we een all-in pakket dat in 

Twee locaties inmiddels, vertel?
Ik ben trots op de twee locaties; een 
ten noorden en een ten zuiden van 
Kralendijk. Op onze locatie Eden Beach 
Resort hebben we ons eigen vulstation 
en onze boten. Daar is ook een heel mooi 
huisrif met twee wrakken.
Wat voor soort duiken bieden jullie aan?
Alle vormen die mogelijk zijn op 
Bonaire! Van beginner tot professional-
opleidingen, bootduiken en begeleide 
kantduiken naar alle duikplaatsen op 
Bonaire. Wil je naar de oostkust of Rec 
Tec doen? Het kan allemaal.
Bieden jullie ook speciale duiktrips aan?
Uiteraard! De eerste is onze halve dagtrip 
naar Klein Bonaire, inclusief open bar, 
BBQ, vissen en natuurlijk een duik. En 
de tweede is onze ostracods-nachtduik, 
inclusief sunsettripje, een hapje en 
warme chocolademelk.
Wat maakt jullie uniek?
Wij zijn het enige duikcentrum op 
Bonaire dat echt alle duiken en vormen 
van duiken aanbiedt. En dat vanuit twee 
locaties, die drempelloos door onze 
gasten gebruikt kunnen worden. Onze 
locaties hebben alle veiligheids- en 
reddingsmiddelen en dat geldt ook voor 
onze boten. Eerstehulpkits, zuurstof, AED 

alles voorziet dat een kandidaat zich 
maar wensen kan. Ten slotte bieden we 
in samenwerking met Scuba Connection 
een geweldig mooi REC TEC programma 
aan. Je kunt alle drie de partners bereiken 
voor een afspraak op maat.
Wannadive is “going green”, wat houdt 
dat in?
Wannadive heeft een geweldige naam 
met haar bijdragen in het beschermen 
van de natuur. Dat was altijd één van 
onze doelstellingen en daar gaan we 
gewoon mee door. Sinds dit jaar zijn onze 
daken bij onze Windsock-locatie (zuid) 
compleet vol gelegd met zonnepanelen. 
Deze leveren voldoende elektriciteit om 
volledig aan onze vraag te voldoen. Al 
onze duikflessen worden daar nu geheel 
milieuneutraal gevuld. Bovendien 
hebben we twee programma’s waar 
onze gasten aan kunnen meedoen: 
ten eerste de Lionfish Hunters cursus 
die meehelpt om de invasieve lionfish-
populatie in bedwang te houden, en 
ten tweede kunnen onze gasten een 
cursus volgen binnen het Reef Renewal 
programma. Wannadive heeft een aantal 
koraalstellages waar we koraal kweken 
en vervolgens uitzetten om zo onze 
prachtige riffen een handje te helpen. 
Wow, jullie zijn goed bezig!
In feite vangen we nu vier vliegen in één 
klap: we ontlasten de natuur door zo 
milieuvriendelijk mogelijk te werken, 
we dragen dus zelf ons steentje bij, 
onze gasten kunnen participeren, we 
bestrijden een pest en helpen het koraal. 
En daar zijn we heel trots op.

«Zorgeloos duiken met Wannadive Bonaire»

BONAIRE DUIKCENTRA
ONZE FAVORIETEN
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Boutique Guesthouse Casa Mantana Bonaire heeft begin 2020 haar deuren 
geopend. Bijna 10 jaar hadden Ton & Mariët gedroomd over een eigen B&B 
ergens op een zonnige locatie en na vele reizen is de keuze uiteindelijk op 
Bonaire gevallen. Hun verhaal. 

regelmatig een bezoekje komen brengen. 
Elke studio en kamer beschikt over een 
boxspring-bed, privébadkamer, een 
koelkastje, Nespresso apparaat, bordjes 
en bestek, gratis wifi, airconditioning en 
een plafond-fan. Daarnaast bieden de 
drie studio’s ook een kleine kitchenette 
met kookmogelijkheden. Ons Adults 
Only guesthouse wordt met name 
bijzonder goed gewaardeerd door stellen, 
solo-reizigers en vrienden. Naar wens 
kunnen wij de bedden als een kingsize of 
twee losse bedden opmaken. Voor onze 
duikgasten hebben wij een mooie hoek 
gecreëerd waarbij de duikspullen kunnen 
worden gespoeld en bieden wij ruime 
lockers om al het te laten drogen en veilig 
op te bergen.
Werken jullie samen met een 

Casa Mantana… Vertel eens iets over 
deze bijzondere naam?
Casa Mantana is een mooie 
samensmelting van manta en montana. 
De manta refereert naar ons geweldige 
logo en montana is vertaald van bergen, 
het dorp aan de Noord-Hollandse kust, 
waar wij vele jaren met liefde hebben 
gewoond. Het logo, officieel genaamd 
Whakarereke in de Maori-taal, betekent 
“To Change” en is voor ons het symbool 
“pad naar grote verandering”. Ons 
guesthouse ligt in een hele veilige wijk 
op slechts vijf minuten lopen van de 
boulevard van Kralendijk, waar de 
azuurblauwe zee je al tegemoet lacht.
Hoe ziet Casa Mantana eruit? 
Casa Mantana is een kleinschalig 
boutique style guesthouse met drie 
studio’s en twee gastenkamers. 
Alle studio’s en kamers zijn anders 
gedecoreerd met veel aandacht voor een 
boutique-stijl, waarbij rust en design 
centraal staan. En elke studio/kamer 
heeft een eigen ruime veranda.
Jullie geven altijd een warm ontvangst. 
Nadat we onze gasten persoonlijk op 
de luchthaven hebben verwelkomd, 
proosten wij gezamenlijk op de vakantie 
met een koud welkomstdrankje in onze 
knusse ontvangstruimte. Indien gewenst, 
maken wij, op bestelling, de volgende 
ochtend een heerlijk uitgebreid ontbijt 
klaar (meerprijs) en nemen we de tijd om 
alles over het eiland uit te leggen.
Wanneer we voor onze gasten een auto/
scooter hebben gereserveerd bij één van 
onze partners, dan brengen we hen na het 
ontbijt naar deze verhuurder toe.
Vertel eens wat meer over de studio’s en 
kamers.
Al onze studio’s en kamers hebben 
een privé-veranda met een moderne 
loungebank en uitzicht op de tropische 
tuin, waar veel kolibries en vlinders je 

duikschool?
Wij werken samen met o.a. Wannadive, 
zij hebben een 5* PADI duikschool. 
Wannadive heeft twee locaties, heel 
handig net ten zuiden van de luchthaven 
voor alle zuidelijke duiken en een 
locatie iets ten noorden van Kralendijk. 
Daarnaast werken wij ook veel samen 
met Private Divers, een kleinschalig en 
zeer persoonlijke 5*SDI duikschool in het 
centrum van Kralendijk. 
Wat maakt jullie uniek?
Vanwege de kleinschaligheid geven 
wij bij Casa Mantana veel persoonlijke 
aandacht aan onze gasten, met uiteraard 
de nodige respect voor elkaar en de 
privacy. Onze reviews zeggen eigenlijk 
al genoeg en bevestigen onze slogan:  
Arriving as a stranger, leaving as a friend.

« Boutique Guesthouse Casa Mantana Bonaire, 
de droom die werkelijkheid is geworden»

BONAIREVERBLIJVEN
ONZE FAVORIETEN

www.casamantanabonaire.com
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24 vrijstaande huisjes in een tropische tuin, huisrif Clif voor de deur en 
duikcentrum Dive Friends Bonaire op loopafstand… Wat wil een duiker nog 
meer? Bij Hamlet Oasis Resort zit je goed voor een relaxte duikvakantie met 
veel privacy. Wij krijgen een rondleiding van manager Ben Kooman.

bomen, volgen we Ben langs de huisjes. 
Allemaal zijn ze vrijstaand en daardoor 
heb je dus heel veel privacy. Het is 
uitzonderlijk rustig op het resort, ik heb 
nog geen mens gezien. “Veel mensen zijn 
overdag weg, je merkt pas ’s avonds dat 
het wat ‘drukker’ wordt, en dat is dan 
voornamelijk bij het zwembad,” vertelt 
Ben. Het zwembad ligt in het midden 
van Hamlet Oasis Resort en gloednieuwe 
zonnebedjes staan eromheen. Overal is 
schaduw dankzij de vele bomen. Ziet er 
heel aanlokkelijk uit…

VAN STUDIO TOT APPARTEMENT
Maar wij lopen verder en Ben laat ons 
een huisje van binnen zien. In het huisje 
zit een keuken met een gloednieuwe 
inductieplaat. Het resort heeft een- en 
twee-slaapkamerappartementen en 
studio’s. De appartementen hebben 
een volledige keuken en de studio’s een 
kitchenette. Alle slaapkamers hebben 
een eigen badkamer, airconditioning, 

We zijn net de hoofdweg afgereden, 
Hamlet Oasis Resort ligt tien minuten 
rijden boven Kralendijk. We volgen het 
kronkelende weggetje tussen allerlei 
vrijstaande huisjes die verscholen liggen 
tussen de palmen en struiken met 
bloemen. We vinden de receptie, waar 
Ben al buiten op ons staat te wachten. 
Met een ferme handdruk en een grote 
glimlach, heet hij ons welkom op Hamlet 
Oasis Resort.

HEEL NETJES
Hamlet bestaat sinds 1997 en is in de 
loop der jaren verder uitgebreid. Aan 
het onderhoud zal het niet liggen bij 
dit resort: elk jaar wordt alles opnieuw 
geschilderd. Ook zijn alle stoelen pas 
vernieuwd en de keukens. “Ik wil graag 
alles strak en netjes houden. Dat vind 
ik zelf ook fijn als ik ergens op vakantie 
ben, je hebt er hard genoeg voor gewerkt,” 
verklaart Ben. Over een slingerend 
kronkelpaadje omgeven door tropische 

kabel-tv en kluis. Het terras is heel 
privé en voorzien van zeer comfortabel 
meubilair. En er is ook een buitendouche! 
We vervolgen het kronkelende weggetje 
langs de huisjes. Opvallend is het aantal 
vogels, die zijn hier in overvloed. Ben 
ziet mijn verrukte gezicht, en loodst me 
mee naar een boom die volhangt met 
halve kokosnoten, gevuld met suiker. 
Suikerdiefjes en troepialen vliegen af en 
aan voor een hapje. Ik tel er dertig. 

DUIKSCHOOL
Maar we zijn natuurlijk geen vogelaars, 
hoe zit het met duiken? Dive Friends 
Bonaire ligt op het terrein zelf en zit pal 
aan zee. Vanuit je huisje sta je binnen 
twee minuten bij het duikcentrum dat 
over alle faciliteiten beschikt. Ben: “Ons 
huisrif is Cliff. Dit is een van de beste 
duikspots voor macrofotografen en het 
is daarbij een van de weinige divesites 
van Bonaire met een drop-off. Verder 
verschaffen wij duikers – op verzoek 
– gratis bakken en hangers voor de 
duikmaterialen. Onze gasten krijgen 20% 
korting op duiken bij Dive Friends.”
Erg leuk om te horen is dat Hamlet Oasis 
Resort het Sea Turtle Conservation steunt 
met enkele nesten. “Schildpadden horen 
bij Bonaire en we willen dat het eiland 
mooi en bijzonder blijft,” aldus Ben. Onze 
tour zit erop en enkele duikers druppelen 
binnen. Zij zullen zo vast nog even een 
duik nemen in het zwembad!

« Voor een relaxte duikvakantie op Bonaire 
zit je bij Hamlet Oasis Resort goed»

BONAIRE DUIKRESORTS
ONZE FAVORIETEN

www.hamletbonaire.com



WATERAFSTOTEND
De buitenste laag van ExoWear-kleding is 
waterafstotend afgewerkt en vormt als het ware 
een beschermende ‘hoes’ die minder water 
opneemt en de droogtijd verkort.

1. BUITENLAAG 2. MEMBRAAN 3. FLEECEVOERING

DE ULTIEME BESCHERMENDE KLEDING

MATERIAAL

ADEMEND
Of het wel of niet prettig toeven is in en om het 
water, wordt in grote mate bepaald door het 
ademende vermogen van het ExoWear-materiaal. 
Wanneer het lichaam transpireert, wordt het 
zweet in dampvorm via de microvezels van het 
membraan naar buiten afgevoerd. Het ademende 
vermogen van ExoWear is 10 keer groter dan bij 
materialen van de concurrentie.

3-LAAGSE STOFTECHNOLOGIE BIEDT 
TOONAANGEVENDE BESCHERMING IN 
ALLE WEERSOMSTANDIGHEDEN.

GEÏNSPIREERD DOOR DE AANGEBOREN WENS OM HET MENSELIJK LICHAAM TE BESCHERMEN TEGEN DE ZWAARSTE ELEMENTEN. 
ExoWear biedt watersportliefhebbers ultieme bescherming tegen blootstelling aan water. ExoWear beschikt over generatiebepalende OMNI-
RED-technologie en uitstekende pasvorm, vakmanschap en innovatie die u van alle BARE-producten verwacht.

WINDDICHT
Het membraan biedt tijdens watersporten met 
hoge inspanning een voortreffelijke  bescherming 
tegen de wind. De lichaamstemperatuur 
wordt gereguleerd om afkoeling door de wind 
voorkomen.

SNELDROGEND EN VOCHTAFVOEREND
De fleecevoering heeft een capillaire werking en 
trekt het vocht weg van het lichaam richting de 
buitenste laag van het materiaal. Deze laag is 
waterafstotend, waardoor het materiaal ook sneller 
droogt.

ANTIMICROBIEEL
Door de Microban antimicrobiële behandeling 
biedt het materiaal een betere bescherming tegen 
schadelijke microben zoals bacteriën, zodat het pak 
niet verkleurt of gaat stinken en de kwaliteit niet 
minder wordt.

BUITENLAAG

MEMBRAAN

FLEECEVOERING



WASHINGTON SLAGBAAI  
NATIONAL PARK

BONAIRE REIZEN
WASHINGTON SLAGBAAI

Het zoutmagazijn, opzichtershuis, 
douanekantoor en slachthuis zijn 
het stille bewijs van de drukke 
handelsperiode van Bonaire.

PuurPuurBonaireBonaire
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Begin 19e eeuw was Boka Slagbaai de enige haven van Bonaire. 
Zout, aloë vera, peulen en houtskool werden vanaf hier verscheept 
naar Curaçao. Nu, in de 20e eeuw, is het een stuk rustiger in de baai 
wat tegenwoordig onderdeel uitmaakt van het Washington Slagbaai 
National Park. Toch heeft het verleden flink haar sporen achtergelaten. 
We duiken op oude kanons en beklimmen de Brandaris.

Tekst: Judith Rietveld Foto’s: René Lipmann

BonaireBonaire
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 Het zand stuift op van de kronkelige weg, stenen ketsen tegen 
onze auto aan. Zuilcactussen priemen verticaal omhoog 
uit de grond en ik zie magere geitjes wegspringen tussen 

het prikkelige struikgewas. We zijn op weg naar Boka Slagbaai, 
gelegen in het Washington Slagbaai National Park. Ik heb er 
nooit bij stilgestaan dat de natuur zo ruig kon zijn op Bonaire. 
Hier staan geen huizen, hier is geen asfalt. Zo ver het oog reikt 
groeien planten die het droge steppeklimaat van het Caribische 
eiland weten te trotseren. We passeren groene aloëvelden en 
kalksteenterrassen omzomen de ruige kusten. De Brandaris, de 
hoogste berg van het eiland met zijn 241 meter, volgt met een 
wakend oog onze gehele rit. Na zo’n dik half uur rijden zien we 
in de verte een baai met enkele okergele panden. Het water is 
azuurblauw en pal ernaast ligt een meer met een roze gloed. Het 
lijkt wel een plaatje uit een geschiedenisboek. 

WE ZIJN ER!
Het is heerlijk rustig in Boka Slagbaai. Er is geen enkele andere 
duiker te bekennen, slechts wat dagjesmensen die hier even een 

korte stop houden. Tijdens onze heenreis hebben we sowieso 
weinig mensen gezien, terwijl in het hele park toch echt 12 
duikstekken te vinden zijn waar je zo naartoe kunt. In de schaduw 
van het oude zoutmagazijn maken we ons gereed voor de eerste 
duik. We gaan op zoek naar oude kanons, die niet al te diep 
moeten liggen. Bijzonder was dat bijna niemand wist waar deze 
geschutstukken zouden moeten liggen. Gelukkig kon een lokale 
duikgids van Buddy Dive ons wel exact vertellen waar we moeten 
kijken. «Bij de hoek van de rotswand moet je linksaf. Daar vind je 
ze op ongeveer 3 meter diepte.» Het klinkt allemaal heel makkelijk 
en we volgen de instructies op. Hoe moeilijk kan het zijn, een 
kanon vinden? En met dit zicht van wel 20 meter… We speuren de 
bodem af en ik wil René al enthousiast signaleren: ik heb ‘m! Maar 
wanneer ik goed kijk, constateer ik dat het gewoon een balk is. 
Helaas. Dan is het raak: mijn buddy heeft er eentje gevonden. Wat 
een enorm massief ding. Waarschijnlijk is deze van een WIC-schip 
geweest dat hier voorraad kwam halen. Je moet inderdaad wel 
even goed kijken want het kanon gaat goed op in zijn omgeving. 
Iets verderop ligt nog eenzelfde kanon. Weer zo’n grote jongen! 

Iets verderop ligt nog eenzelfde 
kanon. Weer zo’n grote jongen!

BONAIRE REIZEN
WASHINGTON SLAGBAAI
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We gaan op zoek naar andere historische overblijfselen die hier 
moeten liggen. Vooral in het midden van de baai moet het een 
en ander te vinden zijn. We ontdekken een grote molensteen en 
daar vlakbij liggen gigantische blokken van wel een meter hoog. 
Aha, dit zijn dus de ballaststenen! Ik ontdek her en der ook nog 
wat voorwerpen, en probeer te bedenken waarvoor ze gediend 
hebben. Geweldig om zo de bodem af te struinen op zoek naar 
stukjes geschiedenis. We zetten koers naar de  de rifrand. Het is 
een prachtige wand met gigantische sponzen en zacht koraal. 
Breinkoraal formaat voetbal ligt her en der verspreid en allerlei 
kleuren vissen zigzaggen tussen de natuurlijke creaties door. 
Schitterend! Helaas zien we ook een koraalduivel. Dit is een 
invasieve soort die rondom het eiland voorkomt. Gelukkig zijn er 
tegenwoordig veel ‘Lionfish Hunts’ waarbij je zelf op deze vis kan 
jagen. Hij is overigens ook heel lekker om te eten! Kies dan ook 
in een restaurant voor koraalduivel in plaats voor barracuda. Dit 
in verband met de voortplanting van het dier en omdat er steeds 
minder voorkomen. De koraalduivel is juist wél goed om te eten 
omdat ze dus het rif vernietigen.  

SLACHTHUIS
Eenmaal boven water, genieten we van de rust. Aan de overkant 
van de zandweg zijn tientallen flamingo’s aan het pootje baden. 
Ze staan met hun voeten in een zoutmeer dat in de volksmond 
saliña wordt genoemd. Hier in het National Park zijn de grootste 
saliñas te vinden. Naast het feit dat op deze plek vroeger flink zout 
gewonnen werd, hebben de zoutmeren ook een grote ecologische 
waarde. Ze vangen namelijk het regenwater en de modder op. 
Op deze manier wordt voorkomen dat er een blubberstroom 
richting zee gaat. Indien er modder op het koraalrif terechtkomt, 
krijgt het geen zonlicht meer en sterft. De flamingo’s gaan rustig 
door met socializen en ik kijk nog eens de baai rond. Wat een 
rust. Het is lastig voor te stellen dat het hier vroeger afgeladen 
was met mensen. Boka Slagbaai was de eerste haven van Bonaire, 
compleet met vier monumentale gebouwen: het douanekantoor, 
het zoutmagazijn, het opzichtershuis en het slachthuis. Ze zien er 
nog prachtig uit, maar dit is te danken aan de restauratie in 2003. 
In deze baai werden geiten geslacht en gezout, om vervolgens naar 
Curaçao verscheept te worden. Naast het geitenvlees gingen ook 

Waarschijnlijk zijn de kanons 
afkomstig van WIC-schepen.
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Washington Slagbaai heeft 
me meer dan verrast, wat een 
ongerept stuk natuur en cultuur.

 WASHINGTON SLAGBAAI NATIONAL PARK

Het nationale park ligt in het noorden 
van Bonaire en beslaat 6000 hectare. 
Het gebied is bergachtig met 
cactuswouden, aloë vera velden, 
zoutmeren, kalksteengrotten en 
blow holes. In het regenseizoen van 
september tot december is het hele 
park groen. Leguanen, kleurrijke vogels 
en hagedissen zijn vaste bewoners die 
je vaak zult tegenkomen. Daarnaast 

lopen er vele geiten, ezels en koeien 
rond. Enkele stranden zijn belangrijke 
broedplaatsen voor vijf verschillende 
soorten zeeschildpadden. Dankzij 
een paar invloedrijke bewoners op 
Bonaire is het hele noordelijke deel van 
het eiland nationaal park geworden 
en is het bespaard gebleven voor 
projectontwikkeling. Het beheer is 
in handen van STINAPA.

BONAIRE REIZEN
WASHINGTON SLAGBAAI
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dierenhuiden in grote aantallen richting het buureiland. Voor al 
dit werk werden slaven gebruikt. Deze kregen één keer per week 
eten waar ze zeven dagen mee moesten doen. Ze hadden geen 
onderkomen zoals de opzichter: ze sliepen gewoon buiten op de 
stenen. Naast de slachterij en zoutwinning waren in Washington 
Slagbaai ook de grootste plantages van de Nederlandse koloniale 
tijd te vinden. De dividivipeulen waren van uitzonderlijke 
kwaliteit en werden in Nederland en Europa gebruikt in 
leerlooierijen. De aloë vera kende ook vele toepassingen en 
daarom was de vraag ernaar groot. Er zijn meerdere theorieën 
over de naam Slagbaai. De één beweert dat het een verbastering 
is van slachtbaai. De ander zegt dat het komt van ‘saluba’, 
Papiamento voor zoutbaai. Vandaag de dag wordt hier niet meer 
gewerkt en ook niets meer geslacht. Na een laatste drankje, en na 
het inladen van de duikmaterialen, moeten we helaas het park 
verlaten. Maar morgen komen we terug! 

OP NAAR DE TOP
Om 06.00 staat George Kultura, de Chief Ranger van het park, 
ons al op te wachten bij het park. Hij is een enorm charismatische 
natuurbeschermer, met Indiaans en Spaans bloed. De tanige man 
met zijn grijze baard, die inmiddels symbool staat voor Bonaire, 
zal ons begeleiden naar de top van de Brandaris. De berg is 241 
meter hoog en het is een stevige wandeltocht. Af en toe moeten 
we ook stukken klauteren en Kultura gaat ons lachend voor. Voor 
zijn leeftijd zet hij nog aardig de sokken erin! We lopen over 
slingerende weggetjes en we kunnen steeds verder kijken. Het 
begint wel harder te waaien nu we de top naderen. Eenmaal boven 
worden we beloond: het uitzicht is schitterend. In de verte zie ik 
Boka Slagbaai. Het ligt er vredig bij. Cactuswouden bedekken het 
hele landschap en zoutmeren breken de overweldigende kleur 
groen in blauw. Washington Slagbaai heeft me meer dan verrast, 
wat een ongerept stuk natuur en cultuur. Dit is inderdaad Bonaire 
op zijn puurst. 
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Bonaire Oceanfront Apartments is een heerlijk kleinschalig resort met  
13 appartementen. Het ligt op loopafstand van Kralendijk en de locatie is 
pal aan zee. Bij het eigen duikcentrum Private Divers zit je goed als je niet 
van grote groepen houdt: zij bieden enkel privéduiken aan. 

Magna-zwembad met ligbedjes ligt in 
een perfect onderhouden tropische tuin, 
waar je direct uitzicht hebt op de zee. 
Restaurantjes liggen op loopafstand 
(zoals It Rains Fishes en Bobbejans) en 
een minimarket ligt recht tegenover het 
complex. Maar het allerbelangrijkste 
vinden wij natuurlijk het duikcentrum! 
Dit vind je op hetzelfde terrein en wordt 
gerund door een jong koppel, Baukje en 
Johan. 

Wanneer je het terrein van Bonaire 
Oceanfront Apartments oploopt, waan 
je je gelijk in de Caribische sferen. 
Het appartementencomplex is vrolijk 
knalblauw, mintgroen en felgeel. De 
jonge eigenaren van Sunrentals Bonaire 
Peter van Dusseldorp (29) en zijn vrouw 
Eef (35) ogen net zo vrolijk als het 
complex zelf. Sinds februari 2020 zijn 
zij eigenaar van Sunrentals Bonaire 
en runnen zij de appartementen. Het 
plezier van en mét de gasten is wat het 
jonge koppel zoveel voldoening geeft 
aan hun werk. “Het is heel leuk om alles 
voor hen tot in de puntjes te regelen. Van 
accommodatie tot auto, van complete 
duikpakketten tot leuke uitstapjes of 
boodschappenpakket,” aldus een vrolijke 
Eef.   

BONAIRIAANSE PRIJS
Wanneer Peter de deur opent van 
een van de appartementen van 
Bonaire Oceanfront Apartments op 
de begane grond, valt mijn mond 
bijna open van verbazing. Een ruime 
woonkamer die uitmondt op een terras 
met zwembad, had ik niet verwacht. 
In totaal zijn er 13 appartementen 
die verschillen qua grootte (een- of 
tweeslaapkamerappartement of 
penthouse) en allemaal zijn ze uniek. 
Het voelt heel huiselijk aan, ieder 
appartement heeft zijn eigen stijl in 
diverse vrolijke kleuren en decoraties. 
Niks klinisch, gewoon heel gezellig 
huiselijk. Compleet met airco, keuken en 
alle slaapkamers hebben  ook hun eigen 
badkamer. De penthouse is helemaal 
ruim te noemen, alles is daar XXL, zo  ook 
het bed.

ALLES OP LOOPAFSTAND
Qua faciliteiten heeft Bonaire Oceanfront 
apartments genoeg te bieden. Het 

DIVE LIKE A LOCAL
De naam Private Divers zegt het al: zij 
bieden enkel privéduiken aan. “Als ik 
zelf op vakantie ga, vind ik het altijd 
heel erg fijn als het privé is. Daarom 
besloten we om enkel privéduiken aan 
te bieden,” vertelt Baukje. Het team 
van het 5* SDI duikcentrum bestaat 
uit drie man, dus vol is ook echt vol. 
Ondanks dat ze privéduiken aanbieden, 
is de prijs gemiddeld te noemen. Tanks 
zijn 24/7 beschikbaar als je er zelf op 
uit wilt trekken en elk jaar wordt het 
huurmateriaal vervangen. Transfers zijn 
inbegrepen en als mensen vijf duiken per 
dagen willen maken: het kan allemaal. 

ONBEKEND HUISRIF
Direct voor Bonaire Oceanfront 
Apartments ligt de zee, maar daar is geen 
officiële duikstek. Dat neemt niet weg 
dat je daar niet kunt duiken, integendeel. 
Volgens Baukje is hun huisrif geweldig: 
“Alles zit hier; zeepaardjes, roggen, 
adelaarsroggen en schildpadden… Omdat 
het geen officiële duikplek is, komt er 
niemand. Je hebt dus het rijk alleen!” 

SUNRENTALS
Bonaire Oceanfront Apartments valt 
onder het aanbod van Sunrentals 
Bonaire, de overkoepelde naam van 
alle accommodaties die Peter en Eef 
verhuren. “Wij hebben een ruim aanbod 
in huizen en appartement over heel 
Bonaire, van elk formaat, en voor ieders 
budget. Van Oceanfront Appartementen 
midden in het centrum, tot de bekende 
Den Laman Condominiums (beide zijn 
geweldig voor duikers!) En van luxe 
design Piet Boon villa’s in Punt Vierkant 
tot rustige familiehuizen in El Pueblo.” 
Voor alle accommodaties kunnen zij 
volledige stay, drive & dive pakketten 
aanbieden.

« Bonaire Oceanfront Apartment: kleinschalig 
resort aan zee op loopafstand van Kralendijk»

BONAIRE VERBLIJVEN
ONZE FAVORIETEN

www.bonaireoceanfrontapartments.com
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BONAIREFOODIE VERA 
MEET THE LOCALS

VERA’S FOOD FAVORITES

THE LODGE 
Roos maakt de lekkerste saté van het eiland. Zij is met 
haar keuken gevestigd in B&B The Lodge, maar iedereen 
is welkom. Eet gewoon lekker bij haar aan de grote 

tafel, een bord vol voor nog geen 14 USD en vraag vooral naar de 
bijpassende soorten sambal. Adres: 12 Kaya Inglatera, Kralendijk

DIVER’S DINER 
Op het eerste gezicht niet de 
place to be voor een romantisch 
diner voor twee, maar… ook 
de liefde van een duiker gaat 
door de maag, dus zeker gaan 
happen hier! Fantastische BBQ-
grillgerechten, vooral de short 
ribs zijn zeer smaakvol, grote 
porties, laagdrempelig, iedereen 
is welkom en service with a 
smile. Adres: 1 Kaya Korsow 
(boulevard), Kralendijk

MI BANANA 
To meet the locals 
and eat a lot of 
meat! Eenvoudig 

van inrichting, kikkergroen 
geverfd met plastic 
tafelkleed en metalen 
stoeltjes. De mixed grill 
is het helemaal voor de 
meatlovers onder ons. Een 
bord vol, kip, varken, rund en een chorizoworst. Vergeet vooral niet de 
‘pica’ saus te gebruiken… hot hot hot! Vriendelijke bediening, gastvrij. 
Zodra je aan tafel gaat, wordt de ventilator boven je hoofd aangezet. 
Adres: Kaya Nikiboko Noord, Kralendijk

1

SEBASTIAN’S 
RESTAURANT 

Last, but not least: Wil je echt 
een smaaksensatie gaan 

beleven, ga dan vooral hier 
genieten. Prijstechnisch wat 

aan de hogere kant, maar 
je krijgt echt heerlijk eten, 

met als kers op de taart: 
aan de waterkant genieten 

van de zonsondergang (wel 
voor half 7 er zijn dan!). Op 

zondag is het Famous Italian 
Night met zelfgemaakte 

pasta en pizza’s, dus ook 
voor kids zeker een plek om 

te gaan eten. Adres: J.A. 
Abraham #60, Kralendijk

KINGKONG BURGER 
Best lunchdate on 
Bonaire, my favorite! 
Bachelor’s Beach 
100% Beef Burger 
meets Mosquito 
Repellent Fries, 
samen onder 
een dekje van 
de overheerlijke 
homemade 
knoflook- en 
peterseliepasta. Een 
foto zegt meer dan 
duizend woorden, maar ga 
vooral lekker zelf proeven. Echt 
fantastisch voor na je duik op het zuidelijke deel van Bonaire. 
Adres: Bachelor’s Beach 5

4

3

Voor degenen die eens een keertje ergens anders willen 
eten dan in de bestaande en vaak als best omschreven 
restaurants op Bonaire, hier een paar tips van mij: 
soms samen met de locals, prijstechnisch interessant, 
maar vooral erg lekker. Eet smakelijk!

2
Vera Moes
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“De slaapkamer is wel binnen, mét 
airco uiteraard,” legt Ilse uit. De 
vierpersoonsappartementen hebben twee 
slaapkamers, een grote badkamer met 
dubbele wastafel en een ruime, volledig 
ingerichte keuken met buiten een zeer 
ruim schaduwrijk terras. Je kunt zelf 
kiezen of je een kingsize bed wilt of twee 
aparte bedden.. 

GESCHIKT VOOR DUIKERS? CHECK!
Op de vraag waarom Djambo zo geschikt 
is voor duikers krijg ik het volgende 
antwoord van Martin: “Door onze 

Appartementencomplex Djambo heeft 
een perfecte centrale locatie op het 
eiland. Voor de deur is volop ruimte 
om te parkeren en wanneer we door 
de poort lopen, worden we gelijk blij. 
Alle gebouwen hebben een vrolijke 
kleur geel en het grote zwembad recht 
voor ons, lonkt. Maar eerst krijgen we 
een rondleiding van eigenaren Dick, 
Liselotte, Ilse en Martin, die het complex 
runnen. Het centrale punt van het 
appartementencomplex is het zwembad. 
Alle kamers bieden uitzicht op het ruime 
bad, waar je dus geen gillende kinderen 
zult aantreffen. Ik heb niks tegen 
kinderen hoor, ik heb zelf een zoontje 
van 10, maar als ik zonder hem op reis 
ben, vind ik rust altijd heerlijk. En dat is 
dus ook precies wat Djambo wil bieden: 
“Omdat alle kamers op het zwembad 
uitkijken, hebben we bewust gekozen om 
geen kinderen tot 16 jaar toe te laten, het 
zogenaamde Adults Only principe. Zo is 
een ontspannen verblijf gegarandeerd.”

OUTDOOR LIVING
Het complex bestaat uit 17 
appartementen, allemaal met 
volledig ingerichte keuken. Zowel de 
appartementen als Djambo als geheel, 
is ruimer opgezet dan gemiddeld. De 
tweepersoons-appartementen hebben 
een aparte slaapkamer, badkamer, 
grote inloopkast en, voor de ultieme 
tropische ervaring: een ruime outdoor 
living met grill en volledig ingerichte 
keuken. Vooral over dat laatste ben ik 
heel verheugd. “Ook hier hebben we 
bewust voor gekozen. De buitenkeuken 
zit op het terras of balkon in plaats 
van binnen. Toen we hier zelf kwamen 
wonen, kwamen we voor het mooie 
weer. Niemand wil de hele tijd in de 
airco zitten, dus wat is er leuker dan 
het woongedeelte buiten te hebben? 

centrale ligging zijn we een makkelijke 
uitvalsbasis voor zowel het duiken in 
het zuiden als het noorden. We werken 
samen met meerdere duikscholen, die 
allemaal op korte afstand van Djambo 
zijn gelegen, te voet of met transfer. 
Neem bijvoorbeeld VIP-Diving, dit ligt 
bij ons om de hoek. Wil je geen gedoe 
met duikflessen? Dan hebben we een 
samenwerking met AB Dive. Deze haalt 
en brengt jouw duikflessen bij Djambo, 
wel zo relaxed.” Op het terrein is een 
duiklocker aanwezig met spoelbakken. 
Met behulp van kruiwagens kan je je 
duikmateriaal naar de auto ‘kruien’.

KRALENDIJK OM DE HOEK
Last but not least: Kralendijk is op 
loopafstand. Ook zijn er meerdere 
supermarkten in de buurt te vinden. Oh 
ja, en laten we het barretje niet vergeten, 
die twee uurtjes op dinsdag-donderdag-
zaterdag en zondag geopend is van 17.30 
uur tot 19.30 uur voor de gasten van 
Djambo, waar je heerlijke drankjes kunt 
krijgen. 

« Een superrelaxte vakantie bij Djambo; 
Adults Only en groot zwembad»

BONAIRE VERBLIJF
ONZE FAVORIETEN

In het prachtige, centraal gelegen appartementencomplex Djambo kun je van 
alle vrijheid en rust genieten. Op loopafstand van Kralendijk en meerdere 
duikscholen om de hoek. Ga lekker grillen op je eigen outdoor living of 
plons in het verkoelende zwembad. En oh ja: geen kinderen toegestaan! 

www.djambobonaire.com



DIGITALE SPECIAL BONAIRE     27

Philip en Mariëlle Diphoorn openden in 2019 de 
deuren van B&B Kas ChuChubi op Bonaire. De 
kleinschalige Bed & Breakfast ligt centraal op het 
prachtige eiland Bonaire, dicht bij het duikcentrum, 
de zee, het strand en Kralendijk. Daarbij is het ook 
nog eens adults only!

plafondventilator, airconditioning, 
Nespresso-koffiemachine, theefaciliteiten 
en een koelkast. De sfeer voelt heel erg 
‘B&B’ aan, door de mooie blauwtinten 
en de gezellige sfeer in de kamers 
door kleine, kleurrijke details. De 
comfortabele studio van 35 m2 ligt op 
de begane grond en beschikt, naast alle 
faciliteiten die de kamers hebben, over 
een compleet uitgeruste keuken. In de 
besloten privéloungehoek met kleine 
picknicktafel is het de hele dag door 
heerlijk vertoeven. De terrasjes van 
de kamers zijn zo gevormd, dat je alle 
privacy hebt. Alles wordt omgeven door 
een weelderige fauna, van bloemen tot 
palmbomen. Ook is er een buitendouche.
 
GESCHIKT VOOR DUIKERS? CHECK!
Allemaal mooi en prachtig, maar hoe 
zit het met duiken? “Wij werken samen 
met twee hoogstaande duikcentra; VIP 
Diving en Scuba Elite. VIP Diving ligt 
op ca. 700 meter van Kas ChuChubi en 
heeft alle luxe die je je maar kan wensen 
voor een perfecte duikvakantie: drive 
thru duikflessen service en 24 uur per 
dag toegang tot je duikuitrusting,. Scuba 
Elite is een recent geopend kleinschalig 
duikcentrum. Zij maken elke duik, PADI-

“Koffie?” We zijn veel te vroeg voor onze 
afspraak, maar dat schijnt Philip en 
Mariëlle Diphoorn niets te deren. We 
nemen plaats aan de lange eettafel in de 
gezellige woonkamer van de B&B. het is 
me gelijk duidelijk dat de sfeer hier heel 
relaxed is. Philip: “Ik ben gek op mensen. 
Ik vind het geweldig om contact met de 
gasten te hebben en op die manier ook 
tips te kunnen geven over het eiland,” 
aldus de goedgeluimde Philip. Uniek 
mag Kas ChuChubi zeker genoemd 
worden. Philip en Mariëlle verzorgen 
namelijk elke ochtend een heerlijk 
‘maatwerk’-ontbijt. En dat zit allemaal 
in de overnachtingsprijs inbegrepen. 
Hoe ze aan deze locatie kwamen, is nog 
een bijzonder verhaal. “Een B&B was 
eigenlijk niet ons doel. We zochten een 
geschikte locatie om te wonen. Dit huis 
kwam op ons pad en in eerste instantie 
dacht ik: wat een lelijke blokkendoos! 
Maar toen we door het pand liepen, wist 
ik het direct: dit was ideaal voor een B&B! 
Alles klopte gewoon en ook de wijk was 
perfect,” legt Philip uit. “Kas ChuChubi” 
is overigens naar de chuchubi vernoemd, 
de Papiamentu-naam voor de tropische 
spotvogel die je veel op het eiland ziet 
en bezoekers verwelkomt met zijn 
melodische roep.

LUXE COMFORTABELE KAMERS
Wanneer we een deur doorgaan bij 
de woonkamer, komen we uit in een 
gang. Gelijk links zit de eerste luxe 
comfortabele kamer, waarvan er drie 
zijn. Ook heeft Kas ChuChubi een studio, 
kleinschalig is het dus zeker. Alle drie de 
kamers beschikken over een extra lang 
(2.10 m) kingsize boxspring bed, een 
eigen badkamer met douche en toilet, 

cursus of specialiteit op maat op basis van 
jouw ervaring en voorkeur. Kas ChuChubi 
heeft ook eigen spoelfaciliteiten voor 
je duikmateriaal en er is een locker 
aanwezig waar je spullen kunt ophangen.

GEEN VASTE IN- OF UITCHECKTIJDEN
B&B Kas ChuChubi ligt centraal, dicht 
bij de zee, het strand én het centrum 
van Kralendijk. En, het is Adults Only. 
Ontzorgen, dat is wat het koppel doet. 
Late vlucht? Geen probleem. “We 
plannen geen vaste check-in of check-
out tijden. Ik wil niet dat de mensen van 
de kamer moeten als ze laat moeten 
vliegen!” zegt Philip. Leuk weetje om 
nog even te noemen is dat Kas ChuChubi 
Blue Destination Certified is. Dit houdt in 
dat de B&B bijdraagt aan een duurzaam 
Bonaire. Dat is onder andere terug te zien 
aan de zonneboilers en de afvalscheiding. 
Op de vraag of ze nog willen uitbreiden, 
zegt Philip direct: “Nee.” Hij verklaart: 
“De aandacht die ik nu geef aan alle 
mensen, kan anders niet. Daarom 
houden we het kleinschalig.” En daarmee 
wil ik dan ook dit verhaal afsluiten, want 
beter kan ik deze geweldige B&B niet 
samenvatten!  
Bon bini na Kas ChuChubi!

«  B&B Kas ChuChubi op Bonaire:  
kleinschalig en adults only!»

BONAIREVERBLIJVEN
ONZE FAVORIETEN

www.kaschuchubi.com
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het materiaal. De kamers zijn voorzien 
van een eigen kluis en een wasrek om de 
spullen te drogen.
Wat maakt Coral Paradise Resort 
aantrekkelijk voor duikers?
Zowel Vincent als ikzelf zijn duikers die 
regelmatig verbleven in Coral Paradise 
voordat we het kochten. Daarom 
weten we ook wat onze gasten graag 
willen. Het is een rustig resort met alle 
benodigdheden en de duikmaterialen van 
onze gasten zijn bij ons in goede handen.
Ook kunnen wij vooraf al een huurauto 
regelen en duikpakketten samenstellen 
met samenwerkende duikscholen. Of je 
nu wilt kant- of bootduiken of allebei; wij 
regelen het, net zoals het papierwerk! Wij 
bieden onbeperkt duikflessen te huur 
aan, waardoor je kunt duiken van vroeg 
in de morgen tot en met de nachtduik. 
Freedom at it’s best! De tanks worden dan 
bij ons bezorgd, waardoor je er niet mee 
hoeft te slepen.
Jullie hebben een prachtig huisrif. 
Jazeker! The Cliff is een favoriet rif bij 
de bezoekers van Bonaire. Makkelijk 
toegankelijk, grote variëteit aan vissen 
en onderwaterleven. En zeldzaam voor 

Wanneer kochten jullie Coral Paradise 
Resort? 
Het resort is gebouwd in 2008. Wij 
kochten het in 2015 en we hebben in 
2022 alles verbouwd. Coral Paradise 
biedt een geweldige locatie en een 
makkelijke toegang tot de beste duik- en 
snorkelstekken ter wereld. We bieden 
fantastische faciliteiten, zonder drukke 
menigte en daarnaast een fijne relaxte 
atmosfeer. En dat alles op een paar 
stappen verwijderd van de oceaan. Met 
de beste duikfaciliteiten voor de deur en 
heerlijke restaurants is een verblijf bij 
Coral Paradise Resort onvergetelijk!
Vertel eens iets over de accommodaties?
We hebben acht identieke kamers, die 
allemaal een fantastisch uitzicht op het 
zwembad hebben. Het zijn allemaal 
studio’s met een king size bed of met 
twee twin XL bedden. Allemaal hebben 
ze een woongedeelte, mooie eethoek, 
een privé-patio met zonnebedden, een 
tafel en stoelen. Daarnaast nog een eigen 
badkamer en een volledig uitgeruste 
keuken. 
En de faciliteiten?
Ons rustige, rookvrije resort bestaat 
al meer dan 15 jaar. Er is een heerlijk 
zwembad met zonnebedjes, een 
barbecueplaats en een afgesloten 
parkeerplaats voor al onze gasten. We 
hebben een kleine winkel, waar de nodige 
duik- en vakantiebenodigdheden gekocht 
kunnen worden. Voor duikers hebben we 
spoelbakken voor de duikuitrusting en 
een grote beveiligde opslagruimte voor 

Bonaire: een drop-off. Het is hier ook 
fantastisch snorkelen. En dat allemaal 
recht voor de deur! 
Wat maakt jullie uniek?
Wij zijn het nummer 1 hotel op Bonaire 
volgens Tripadvisor. Voornamelijk 
vanwege onze service, hulp en kennis 
die we bieden voor duikers.  Daarnaast 
kennen we de duikstekken, de 
restaurants en het eiland op ons duimpje. 
Ons resort is geweldig gelegen tussen 
vele duikwinkels, restaurants en de 
duikstekken. We verzorgen huurauto’s 
en verzorgen de transfers van en naar de 
luchthaven. 
En jullie regelen ook andere activiteiten?
Naast het duiken kunnen wij voor onze 
gasten nog veel meer activiteiten regelen. 
Denk aan paardrijden, windsurfen, 
kiten, kajakken door de mangroves 
of vogelfotografietochten. Het feit dat 
we veel terugkerende gasten mogen 
ontvangen, is voor ons een teken dat we 
het goed doen. We ontmoeten graag weer 
onze trouwe gasten, maar verwelkomen 
ook heel graag nieuwe gasten. En dan 
heerlijke gesprekken voeren over duiken, 
reizen en al dat andere moois!

«Coral Paradise Resort: paradijs aan zee»

BONAIRE VERBLIJF
ONZE FAVORIETEN

Caroline Gamache en haar partner Vincent kwamen als gast al vaak op het 
Coral Paradise Resort. Ze raakten verliefd op het resort en toen ze de kans 
kregen, kochten ze het zelf. Tijd voor een interview. 

www.coralparadise.com
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Met maar liefst acht locaties strategisch verspreid over Bonaire, zit er altijd 
wel een Dive Friends Bonaire duikcentrum bij jou om de hoek tijdens je 
duikvakantie. Jorinde van den Berge: “Wij zijn de grootste duikorganisatie 
op Bonaire, maar iedere afzonderlijke locatie is klein. Het voelt daardoor 
altijd gemoedelijk, het is gezellig en je hebt alle faciliteiten die je maar 
wensen kan!” 

een breed scala aan opties. Natuurlijk 
kun je bij ons terecht voor kantduiken. 
Daarnaast varen onze verschillende 
boten iedere dag naar plekken waar je 
vanaf de kant niet kan komen, zoals de 
riffen bij Klein Bonaire en de minder 
begaanbare plekken in het noorden. Voor 
onze duiken met gids kun je je aansluiten 
bij kleine groepen en het is natuurlijk ook 
mogelijk om voor een privégids te kiezen. 
Ook organiseren jullie nacht- en 
ostracodduiken? Ja, je kunt een 
nachtduik maken waarbij je kennis 
maakt met het nachtleven op het rif.  
Daarnaast kun je kiezen voor een UV-
light nachtduik waarbij je door speciale 
lampen de fluorescerende kleuren van 
het rif ziet oplichten. Eens per maand 
doet zich een uniek fenomeen voor 
op Bonaire, het paringsritueel van de 
ostracods. Dit resulteert in duizende 
kleine oplichtende diertjes in het water, 
waardoor het lijkt alsof je door een 
sterrennacht zweeft. Een absolute must-
see!
Dive Friends Bonaire is 100% PADI 
AWARE, vertel eens? Wij zetten ons 
uitgebreid in voor de conservatie van 
de onderwaterwereld van Bonaire. 
Vier keer per jaar organiseren we een 

Jullie hebben heel veel locaties op 
Bonaire? Dive Friends Bonaire heeft 
acht duikschoollocaties. Op al onze 
locaties kun je tanks wisselen, dat maakt 
het ontzettend makkelijk om waar dan 
ook te gaan duiken. Als je met ons gaat 
duiken op een non-huisrif, word je 
daar heen gebracht met een van onze 
busjes. Het is ook geen probleem om je 
duikuitrusting bij ons te huren. Van onze 
meest zuidelijke locatie Delfins tot onze 
meest noordelijke locatie Hamlet, je bent 
er altijd dichtbij!
Wat onderscheidt jullie van andere 
duikcentra? We zijn een prijswinnende, 
familiegerichte duikschool waar 
hoogwaardige en persoonlijke aandacht 
voorop staat. Wij vinden het belangrijk 
om onze gasten het gevoel te geven dat 
ze bij vrienden zijn, je wordt overal met 
een lach ontvangen. Het feit dat je op acht 
verschillende locaties verspreid over het 
eiland je tanks kan wisselen, maakt je 
duikvakantie extra zorgeloos. Daarnaast 
werken we samen met verschillende 
resorts, ook voor een fijne verblijfplaats 
kun je dus bij ons terecht. 
Wat voor soort duiken organiseren 
jullie?
Als full service duikcentrum bieden wij 

Quarterly Clean Up Dive. Dit is een 
drukbezocht evenement waarbij we 
iedere keer met alle vrijwilligers een 
duikstek schoonmaken. Ook voeren we 
iedere maand een clean-up uit op een 
van onze huisriffen. Wij hebben deze 
huisriffen geadopteerd via ‘Adopt The 
Blue’ van PADI AWARE, wat betekent dat 
wij ons extra inzetten voor het behoud en 
onderhoud van deze riffen   
Bij Dive Friends Bonaire is het 
mogelijk om opgeleid te worden tot 
een duikprofessional? Wij bieden 
Divemaster-stages en -cursussen en 
eveneens hosten wij een aantal keer per 
jaar Instructor Development Courses. Wij 
zorgen dat je goed begeleid wordt onder 
toezicht van een mentor die je het gehele 
traject begeleidt. Je kunt na het voltooien 
van je cursus bij ons komen werken of 
ervoor kiezen om verder te gaan, dat is 
geheel aan de student! 
Bieden jullie ook accommodatie aan?
We hebben geen eigen accommodaties, 
maar wel vele partners. Bij verschillende 
resorts en verblijven zit een DFB locatie 
op of naast het terrein: Delfins, Resort 
Bonaire, Sand Dollar / Den Laman, 
Port Bonaire, Dive Inn en Hamlet Oasis. 
Ook zijn er afspraken met verschillende 

« Overal een duikcentrum om de hoek op 
Bonaire met Dive Friends Bonaire»

BONAIREDUIKCENTRA
ONZE FAVORIETEN

www.divefriendsbonaire.com



Door corona konden we een lange tijd niet reizen, 
maar eindelijk mogen we weer! 

Aangezien ik enorme behoefte heb aan het duiken in tropisch blauw water, 
besluiten mijn vriendin en ik om een korte vakantie te boeken naar Bonaire.  

Ik heb ook een missie… De sailfin blenny mooi op de foto te zetten!

SAILFIN BLENNY
DE WOW-FACTOR
BONAIRE COLUMN

FOTOGRAFIE

Gelukt! De sailfin blenny! 
Het is precies de foto geworden 

die ik in mijn hoofd had.
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Tekst: Nique Foto’s: Red

A an de Nederlandse duik-
instructeur Sietske op het eiland 
vraag ik of zij mij de weg kan 

wijzen naar een aantal dingen die 
ik graag wil fotograferen… de sailfin 
blenny (Emblemaria pandionis) staat 
daarbij hoog op mijn lijstje. De sailfin 
blenny is een schattig en eenvoudig 
identificeerbaar visje met een 
vermakelijk en nieuwsgierig karakter. 
Maar als je niet weet waar deze zit, 
zwem je er al gauw overheen. Ik vind dit 
visje heel erg fotogeniek omdat het een 
hele mooie rugvin heeft. Dat heb ik al 
meerdere keren op social media voorbij 
zien komen. Direct de eerste duikdag 
op Bonaire gaan we op pad. Dit visje 
zou in groten getale aanwezig zijn in het 
ondiepe water van duikstek Something 
Special. Dit is een duikstek waar ik nog 
nooit eerder gedoken heb. Gewapend 
met een macrolens en een snoot op mijn 
flitser, gaan we te water, waarna Sietske 
al gauw de eerste blenny aanwijst. In de 
dode stukken koraal die op de bodem 
liggen en bedekt zijn onder een laagje 
zand, zie je hier en daar kleine zwarte 
gaatjes. In enkele van die gaatjes zitten 
kleine speldenknopjes…dat zijn de 
sailfin blennies! Niet te verwarren met 
de secretary blenny (Acanthemblemaria 
maria) die vaak in de levende ronde 
koraalbollen wonen. Als ik me bij de 
eerste sailfin blenny installeer, heb ik 
nog de hoop dat dit klusje snel geklaard 
is. Maar helaas, ik kom er al snel achter 
dat het een schuw visje is en zich niet 
verder wil laten zien dan enkel zijn 
kleine kopje. Terwijl ik over het zand kijk 
naar mogelijk een ander exemplaar, zie 
ik meerdere sailfin blennies hun trucje 
doen, namelijk het in hoge snelheid en 
repeterend uit hun holletje schieten, 
waarbij de rugvin prachtig mooi gespreid 
wordt. Sommige blennies komen er 
zelfs helemaal uit en zwemmen zo’n 10 
centimeter boven de grond, waar ze in 
hoge snelheid de rugvin spreiden. Het 
is prachtig om te zien hoe de visjes met 
een soort dans door het water schieten 
en weer terug in hun holletje verdwijnen. 
Maar daar schiet ik natuurlijk niks mee 
op. Ik heb nog steeds geen foto…

TELEURSTELLEND RESULTAAT
Na een aantal keer het verkeerde visje 
te hebben gekozen, die toch te schuw 

lijkt te zijn wanneer ik er bij ben, heb 
ik eindelijk een exemplaar gevonden 
dat het aandurft om voor me te dansen. 
Maar dan begint het! Voor mijn gevoel 
schiet het visje met de snelheid van 
een straaljager in en uit zijn holletje 
en ik bedenk me dat het een flinke 
uitdaging gaat zijn om hier een goede 
foto van te maken. Om hier überhaupt 
een foto van te kunnen maken, moet ik 
mijn camera op high-repetitive zetten. 
Hij maakt dan in hoge snelheid foto’s 
achter elkaar. Het probleem wordt dan 
dat dit voor veel flitsers te snel gaat. 
Gelukkig fotografeer ik met de Sea&Sea 
YS-D3 flitser die standaard is uitgerust 
met twee flitsbuizen. Wanneer je op 
halve kracht flitst, gaan deze om-en-
om af en zo kan ik toch bij elke foto 
mijn onderwerp belichten. Het lukt me 
een aantal keer om de blenny met zijn 
rugvin volledig open te fotograferen 
en ik kom enthousiast en tevreden 
het water uit. Wanneer ik mijn foto’s 
op de computer bekijk, daalt het 
enthousiasme direct. Van alle foto’s is 
de achtergrond belicht. Deze belichting 
komt niet van mijn flitsers, maar van 
het zonlicht dat op de witte zandbodem 
schijnt. Het was namelijk erg ondiep en 
door de instellingen van mijn camera 
maximaal in te stellen, lukte het me nog 
niet om dit volledig zwart te krijgen. Dit 
is iets wat ik niet goed gezien heb op het 
kleine schermpje van mijn camera. Met 
het gebruik van wat simpele Photoshop-
instellingen, zoals het aanpassen van 
de hooglichten en schaduwen, krijg ik 
het wel voor elkaar om de achtergrond 
donker te krijgen, maar kom dan ook 
tot de ontdekking dat het fotograferen 
van een donker visje niet lekker uitkomt 
tegen een zwarte achtergrond.

VREUGDEDANSJE
Een aantal dagen later ga ik voor een 
tweede poging. Ik weet nu waar ik ze 

kan vinden en neem alle tijd. Maar ik 
pak het wel anders aan! Ik ga juist het 
zonlicht gebruiken om in plaats van een 
zwarte achtergrond, een volledig witte 
achtergrond te creëren. Dit is iets wat ik 
nog nooit eerder gedaan heb, aangezien 
het in de Nederlandse wateren niet vaak 
voorkomt dat er zo veel omgevingslicht 
is. De sluitertijd van de camera moet ik 
nog steeds wel snel instellen, want ik wil 
het visje er scherp op hebben en geen 
beweging zien. Diafragma zet ik wat open 
om zo flink veel licht binnen te krijgen 
en de ISO-waarde zet ik flink hoog om 
de achtergrond goed te overbelichten. 
Ik zoek een sailfin blenny die goed 
gepositioneerd zit, zodat ik rechtuit 
kan fotograferen en geen schaduwen 
van overig steen of dood koraal op de 
achtergrond van mijn foto krijg. Na een 
aantal keer proberen, heb ik de juiste 
instellingen en dan is het wachten tot 
de blenny zijn dansje weer doet. Toch 
duurt het ongeveer zo’n 200 foto’s tot 
het juiste moment daar is. En bam… In 
een reeks van 10 foto’s in 1 seconden 
is het dit keer raak! Onder water kijk ik 
de foto nog één keer heel goed terug op 
mijn schermpje van mijn camera of ik 
nu echt tevreden ben. Ik bedank het 
visje voor zijn optreden en maak nu zelf 
een vreugdedansje onder water, terwijl 
ik naar de kant terug zwem. Ik heb 
namelijk zojuist een foto gemaakt waar ik 
supertrots op ben! Het is precies de foto 
die ik in mijn hoofd voor me zag, voor ik 
het water inging.

OVER RAYMOND WENNEKES 

Tweevoudig NL-kampioen Raymond is een fanatieke onderwaterfoto-
graaf die wekelijks in de Grevelingen of de Oosterschelde te vinden 
is. Zijn stijl kenmerkt zich door creativiteit en belichting in zijn foto’s. 
Raymond geeft ook cursussen en workshops in onderwaterfotografie.
www.raymondwennekes.com
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Na een aantal keer 
proberen, heb ik de 
juiste instellingen en 

dan is het wachten tot 
de blenny zijn dansje 

weer doet.



het schip onbekend, maar zijn vrouw zou 
Hilma geheten hebben. Door het verleden 
van het schip, kreeg ze de bijnaam ‘Hooker’. 
Daarom draagt ze nu ook deze naam. 
Omdat het niet officieel is afgezonken en dus 
ook niet is gestript, zijn nog veel attributen 
aanwezig. Door de jaren heen is uiteraard 
een en ander verloren gegaan, maar nog 
altijd moeten binnen in het ruim de nodige 
schatten liggen. Een niet-technische duiker 
komt daar evenwel niet aan toe. Het hoogste 
punt ligt op achttien meter, de maximale 
diepte is dertig meter. Om het wrak echt 
te penetreren, moet je gebrevetteerd en 
goed uitgerust zijn. Samen met Bart, een 
Nederlandse duikgids, zwemmen we vanaf 
de kant naar een van de twee vaste boeien 
boven het wrak. Vanaf het water oppervlak 
zie ik het schip al liggen, een beetje wazig, 
maar toch duidelijk een wrak. Zou ik het 
hele schip kunnen overzien als ik straks 
beneden ben? Dat schijnt een fantastisch 
gezicht te zijn. Als we bijna bij de romp zijn, 
blijkt dat de omstandigheden een overall-
view niet toelaten. Maar het alternatief 
mag er zijn: door het beperkte zicht (nog 
steeds ruim twintig meter, mij hoor je niet 

 De ‘Hilma Hooker’ begon haar 
loopbaan als de MS Midland. 
Ze werd in 1951 gebouwd op 

een Nederlandse scheepswerf. Tijdens 
haar woelige bestaan heeft ze meerdere 
namen gehad. Het verhaal gaat dat er 
mensen, wapens, drank en drugs in het 
schip gesmokkeld werden. Het maakte 
de kapitein niets uit: als het maar geld 
opleverde. In de zomer 1984 kreeg het 
schip problemen voor de kust van Bonaire. 
Ze droeg toen de naam MS Doric Express. 
Na een week had de kapitein nog geen hulp 
ingeroepen en het schip dobberde maar 
wat voor de kust. De politie en douane 
besloten een kijkje te gaan nemen, maar 
vonden niets verdachts. Dat was sowieso 
al vreemd, gezien de reputatie. Het schip 
werd uiteindelijk naar de haven gesleept 
en nog een inspectie volgde. De douane 
trof meer dan 10.000 kg marihuana aan, 
verborgen in de kiel. Captain Don en 
andere duikcentra stelden voor om het 
schip af te laten zinken, maar aangezien 
de eigenaar niet bekend was, kon dat niet. 
Op onverklaarbare wijze zonk het schip 
een week later. Officieel is de eigenaar van 

klagen) wordt de Hilma omgeven door 
een mysterieuze sluier. Ze geeft zich niet 
zomaar bloot, we moeten er echt wat voor 
doen om haar volledig te aanschouwen. Eén 
duik is hiervoor echter veel te kort, zeker als 
er ook nog foto’s gemaakt moeten worden. 
Bart toont ons de meest spectaculaire 
onderdelen: de boeg, de achtersteven en 
de stuurhut met het stuurwiel. Dan is het 
alweer tijd om naar boven te gaan. 
’s Middags duiken we nogmaals op de 
Hilma Hooker. Ditmaal zonder gids. Op 
basis van Barts instructies vinden we vlak 
bij de achtersteven het volledig intacte 
toilet. Een bijzonder gezicht, dit kleine 
hok vol tegeltjes en de keramieken pot die 
er nog in staat. Ik raak er een beetje van 
gedesoriënteerd, alles ligt natuurlijk op 
zijn zij. Er is nog veel meer te ontdekken: 
zoveel ramen om doorheen te kijken, 
gangetjes om door te zwemmen. Mijn 
grootste vijand hier is de tijd... We 
scheuren ons uiteindelijk los van al dit 
moois en maken een veiligheidsstop aan 
de lijn van een van beide boeien. Ik kijk 
nog eenmaal naar beneden en vang een 
laatste glimp van de Hilma op.

BONAIRE WRAKDUIKEN 
HILMA HOOKER

Een woelig bestaan, dat kan wel gezegd worden over het befaamde 
schip ‘Hilma Hooker’ op Bonaire. Mensensmokkel, drank, wapens, 
drugs... Als het maar geld opleverde. Door technische problemen 
kwam er abrupt een einde aan haar criminele loopbaan en zonk ze op 
mysterieuze wijze naar de zeebodem... 

HILMA HOOKER
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Highlights - De schroef, een 
doorkijkje en het noodroer: 
tijdens een duik op de Hilma 
Hooker valt genoeg te zien.
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Begin 2020 geopend, nu al een begrip bij de talloze toeristen en de 
vele reisbureaus en touroperators die EuroParcs Resort Bonaire in de 
spreekwoordelijke etalage zetten bij vakantiezoekende gezinnen. Het resort 
biedt met zijn luxe, stijlvolle appartementen en hotelkamers en zwembad met 
poolbar, volop comfort en is daarnaast een ideale uitvalsbasis om de unieke 
onderwaterwereld van Bonaire te verkennen! 

groep van bijvoorbeeld zes personen, 
dan is de Abundante+ een goede keuze. 
Dit ruime penthouseappartement 
heeft namelijk maar liefst drie 
slaapkamers en is ruim opgezet. Kom 
je met minder mensen, dan is het 
vierpersoonsappartement Bunita of 
de voor twee personen ontworpen 
Hardin ideaal. Het maakt niet uit waar 
de keuze op valt, Resort Bonaire heeft 
voor iedereen het ideale appartement 
beschikbaar! Alle appartementen hebben 
airco’s in de slaapkamer, een compleet 
uitgeruste keuken en een terras of balkon. 

En de hotelkamers?
De luxe hotelkamers van Resort Bonaire 
zijn comfortabel ingericht en geschikt 
voor twee personen. Mét eigen badkamer 
met douche, wastafel en toilet. Ook heeft 
de kamer een tv, airco en gratis wifi. Er is 
een gezamenlijk balkon.

Is Dive Friends dé duikschool van Resort 
Bonaire?
Dive Friends Bonaire is inderdaad de full-
service duikshop op het resort. Compleet 
met duikshop en instructiebad voor de 
duikcursussen. Ook genieten klanten van 
de voordelen van een 24/7 tankservice, 
materiaalverhuur en duikshop. Verder 
kun je gebruikmaken van alle faciliteiten 
van Dive Friends. Zij organiseren ook 
bootduiken waarvoor je je kunt opgeven. 

Welke duikstekken liggen in de buurt?
Op korte afstand liggen fantastische 
duikstekken die geschikt zijn voor 
kantduiken. In het gebied tussen ‘The 
Lake’ en ‘Invisibles’ ligt een prachtig 
zogeheten dubbelrif. Ook sta je binnen 
no-time bij de populaire duikplaatsen 

Waar vinden we Resort Bonaire? 
Resort Bonaire is gelegen in het zuiden 
van Bonaire in de wijk Belnem, ter 
hoogte van Punt Vierkant. Het resort 
huisvest een van de locaties van 
Dive Friends Bonaire en geldt als een 
perfecte uitvalsbasis voor shorediving. 
Resort Bonaire heeft 114 moderne 
appartementen en 14 hotelkamers. 
Je kunt kiezen uit meerdere soorten 
appartementen. Kom je met een grote 

Hilma Hooker en Salt Pier. Er is voor ieder 
wat wils! 

Jullie faciliteiten klinken niet verkeerd…
Een resort is niet compleet zonder 
faciliteiten van topkwaliteit. Dit 
betekent dat op Resort Bonaire een 
prachtig zwembad is aangelegd met 
een heerlijk zandstrand. Er is een apart 
kinderzwembad en er zijn diverse 
horecagelegenheden. Zo is er een poolbar 
met restaurant (ontbijt, lunch & diner), 
een hotelbar en een pizzeria! Het resort 
is dus van alle gemakken voorzien om er 
een geweldig duikvakantie van te maken. 
 
Hebben jullie nog plannen om te gaan 
uitbreiden?
Er zijn inderdaad plannen om een tweede 
resort te openen. Het Sunset Beach Resort 
zal gebouwd worden naast het bekende 
Harbour Village Resort, net ten noorden 
van het centrum van Kralendijk. Dit 
centraal gelegen resort komt direct aan 
het strand en heeft een eigen huisrif. Er 
komen 106 luxe appartementen geschikt 
van 2 tot 10 personen en er zal ook 
een duikschool gerealiseerd worden. 
Spannende tijden, we kunnen niet 
wachten om te starten met de bouw!

« Resort Bonaire heeft zich  
anno 2023 al ruimschoots bewezen»

BONAIRE VERBLIJVEN
ONZE FAVORIETEN

www.bonaireresorts.nl
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Wil je niet alleen duiken, maar ook andere outdoor-activiteiten ondernemen 
op Bonaire? En na afloop heerlijk ontspannen in een prachtige lodge, waarbij 
je het massatoerisme ontvlucht? Het kan bij Eco Lodge! Wij gingen in 
gesprek met Hans Voerman over zijn levenswerk.

soorten tours, mooie wandeltochten 
vanaf de lodge en verse eieren indien de 
kippen genoeg leggen. En ja, er is zeer 
goed internet!
Werken jullie samen met een duikschool? 
We hebben geen package deals, maar 
aanraders zijn Wannadive en Div’Ocean. 
Wat maakt jullie uniek?
Bij mijn weten ben ik nog steeds de enige 
echte eco lodge op Bonaire. Doordat 
ik al meer dan 20 jaar op dit terrein 
woon, heeft de natuur al die tijd kunnen 
groeien en bloeien en daardoor is er een 
bijzondere diversiteit gecreëerd voor 
bomen, vogels en insecten. 
Vertel eens over de outdooractiviteiten? 
De meest favoriete staan op een gedeelde 
eerste plaats: kajakken in de mangroven 
en grottentours. De grotten zijn echt 
uniek en volledig in natuurlijke staat. 
Het is bovendien uniek om in een grot te 
kunnen gaan waar ook water in staat. Je 
moet wel een stukje klimmen, dat maakt 
het dus al avontuurlijk en uitdagend. Dat 
is dan ook niet voor iedereen weggelegd. 
In tegenstelling tot het kayakken in de 

Een ecolodge en dan in combinatie met 
outdoor-activiteiten. Vertel!
Eigenlijk heb ik mijn hele leven vooral 
buiten gewerkt. Eerst op zee op de 
koopvaardij , later in het leger als 
onderwaterverkenner en daarnaast 
als instructeur op een maritiem 
overlevingscentrum. Rond 1990 ging 
ik op Bonaire als duikinstructeur en 
eilandgids aan de slag. Het bedrijf 
Outdoor Bonaire bestaat inmiddels 20 
jaar en daar ben ik gids voor kajakken 
in de mangroven, grottentours boven 
en onder water, top rope klimmen en 
nature tours (waaronder birdwatching). 
Sinds ik op Bonaire woon, heb ik altijd 
in de ‘knoek’ gewoond. Dat is de bush, 
het achterland. Het was dan een logische 
keuze om op mijn terrein te beginnen met 
de eerste ecolodge op Bonaire. Inmiddels 
12 jaar geleden! Deze lodge ligt ten oosten 
van Kralendijk in de knoek, ongeveer 15 
minuten met de auto.
Hoe ziet de Eco Lodge eruit?
Het is een verbouwde paardenstal, plus 
een bovenverdieping. Het staat midden 
in het groen en heeft alle privacy die je 
maar wilt. Er staat een groot fornuis met 
een koelkast/vriezer zodat je helemaal 
zelfvoorzienend bent. Relax in de 
hangmat, in de “chill out greenhouse” 
of kruip weg in een van de meerdere 
zithoeken. Ook is er binnen en buiten 
een klein platform om naar de sterren te 
kijken. De lodge wordt altijd in zijn geheel 
gehuurd en je deelt dus niks met anderen. 
Je hebt je eigen parkeerterrein en deelt het 
terrein van 1,5 hectare met twee andere 
personen die daar wonen. Het huis zelf 
heeft 2x een tweepersoonsslaapkamer, 
woonkeuken, binnen – en buitendouche, 
twee grote overdekte veranda’s en een 
uitzichtplatform. Alles draait op zonne-
energie. We bieden maximale privacy, 
rust , vogelgeluiden, verschillende 

mangroven, iedereen kan mee! Ook 
gaan we daar snorkelen, dat is helemaal 
bijzonder. Bij de meeste tours vertrek ik 
vroeg om de grote groepen voor te zijn.  
Soms vertrek ik juist later om de grote 
groepen achter me te laten. Ik organiseer 
geen tours voor cruiseschiptoeristen, ik 
houd het graag kleinschalig. 
Wat is daarnaast een echte aanrader?
Verder bied ik nog natuurtours inclusief 
birdwatching aan en top rope klimmen.  
Hierbij zijn de groepen vaak nog kleiner. 
Juist deze tours zijn vaak privé waardoor 
je de tour ook kan aanpassen aan de 
behoeften van de klanten.
Je kent het eiland echt door en door… 
Ik woon meer dan 25 jaar op Bonaire en 
ken het eiland goed, zowel haar sterke en 
zwakke punten. Ik zal het niet mooier of 
slechter verkopen dan het is. Aangezien 
ik eigen baas ben en alles zelf doe, ben ik 
enorm gemotiveerd om de gasten tevreden 
te houden. De manier waarop ik tours doe 
samen met de verhuur van de Eco Lodge, 
is een unieke mogelijkheid om het echte 
Bonaire te leren kennen en waarderen.

« Eerst op avontuur en daarna  
helemaal zen in de Eco Lodge»

BONAIRE VERBLIJF
ONZE FAVORIETEN

www.outdoorbonaire.com & www.ecolodgebonaire.com
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Op zoek naar een goede duikschool? Dan zit je bij PADI 5* Dive Resort 
Div’Ocean goed. Hier vind je alles wat je als duiker nodig hebt. Opvallend: 
dit is het enige Mares Dive Center van het eiland en ze hebben daarnaast 
DPV’s voor onvergetelijke duiken. We spreken met eigenaar Peter Boersma. 

de duikspullen te laten drogen, 24 uur 
toegang tot duiktanks, free wifi… het is er 
allemaal. 
Wat maakt jullie zo geschikt voor 
duikers? Bij Div’Ocean bieden we 
onder andere gegidste kantduiken 
en bootduiken. De boot ligt achter de 
duikschool in het kunstmatig aangelegde 
lagoon. We duiken met kleine groepjes, 
ook verzorgen we kantduiken aan 
de oostkust, DPV-duiken en PADI-
cursussen. Onze tanks hebben DIN-
aansluitingen en ook de internationale 
aansluitingen zijn aanwezig. Nitrox 32% 
is voorradig met beide aansluitingen.
Wat maakt jullie uniek?
Dat we het enige MARES Dive Center 

Vertel eens iets over Div’Ocean.  
In 2007 is Div’Ocean opgericht. In 2012 
is er een overdracht geweest en is de 
duikschool verder doorgestart onder 
dezelfde naam en intenties. Devoted to 
diving. Het duikcentrum is gevestigd op 
Caribbean Court, dicht bij het vliegveld, 
waar verschillende appartementen 
zich bevinden en ter verhuur worden 
aangeboden. Div’Ocean is ook actief 
lid van CURO, de organisatie die de 
belangen van de duikindustrie behartigt. 
Bieden jullie ook accommodatie aan?
We werken nauw samen met meerdere 
kleinschalige accommodaties en 
verschillende privéhuizen verspreidt 
over het hele eiland. Waarbij ook 
kleine groepen, service en persoonlijke 
aandacht hoog in het vaandel staan. De 
perfecte match! En op Caribbean Court 
waar Div’Ocean is gevestigd, zijn ook een 
aantal appartementen beschikbaar voor 
duikers.  
Hoe zit het met de faciliteiten?
We zijn een 5* PADI Dive Resort. Koffie 
staat altijd klaar, dames- en herentoilet, 
buitendouches, ruime gear room om 

op Bonaire zijn en ook de volledige 
service in huis hebben. Daarbij 
organiseren we op zeer actieve basis 
onderwaterscootertours met scooters van 
Dive-Xtras. Op dit moment beschikken 
we over acht DPV’s, zowel Piranha, 
Blacktip als de CudaX. Dan is er nog onze 
trots; dat is onze compressorruimte. 
We hebben dit kunnen realiseren 
ook in samenwerking met CST 
Compressor Service Techniek met dank 
aan de heer Schiphorst. Daarnaast 
hebben we de opleiding gedaan voor 
compressortechniek, dus onderhoud 
doen we in eigen huis. Ook hebben we 
de opleiding gevolgd van Dräger voor 
ademluchtkwaliteit testing.

« Div’Ocean: kleine groepjes en lekker 
scooteren onder water»

BONAIREDUIKCENTRA
ONZE FAVORIETEN

www.divoceanbonaire.com
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Wanneer je naar Bonaire gaat, vergeet dan vooral de oostkust niet! 
En dan hebben we het natuurlijk over duiken. Met East Coast Diving 
duik je aan de ‘wilde’ kant van Bonaire, waar je door 
de schildpadden niet meer ziet!

Coast Diving al druk in de weer is met 
het inladen van de indrukwekkende RIB. 
Fred heeft de motoren vernieuwd, 2x 250 
pk, deze boot kan de branding eenvoudig 
aan! Op de steiger bouwen we onze set op 
en stappen aan boord. Fred geeft ons een 
uitgebreide briefing over de plek waar we 
gaan duiken. In een rustig tempo varen 
we richting de uitgang van de baai. Het 
water is zacht golvend, ideaal. Ik had 
niet eens een pil hoeven innemen! Het 
water is turquoise blauw door de zon. 
Wanneer we de grens van de baai en zee 
passeren, wordt het al wat ruwer, maar de 
golven deren de RIB niet. Na vijf minuten 
varen zijn we al op onze eerste duikstek, 
Funchi’s Reef. 

Vul de waiver nog even in online en 
vergeet je zeeziektepillen niet!» Fred 
Bekaert, eigenaar van Bonaire East 

Coast Diving, herinnert het zich – helaas 
– nog heel goed dat ik een aantal jaar 
geleden erg zeeziek was toen ik meeging 
met een van zijn duiktrips. Gelukkig heb 
ik nu pillen die me nooit in de steek laten. 
Om 7.30 uur rijden we weg uit Kralendijk. 
Het is een mooie route naar Sorobon, 
Lac Bay, waar we zullen opstappen voor 
de duiken aan de oostkust. We rijden 
over een onverharde weg langs saliña‘s 
met flamingo’s en cactussen. Bij een 
T-splitsing slaan we linksaf en bereiken 
Sorobon. We rijden door tot na twee 
strandbarretjes waar de crew van East 

ADELAARSROGGEN
Met een backroll verlaten we de boot 
en dalen af. Het rif is zo anders dan 
aan de westkust! Heel veel gorgonen 
wapperen heen en weer en harde koralen 
domineren het landschap. Gelijk zie ik 
een enorme stingray. Wat is hij groot, 
en vooral mooi! In het blauw cruisen 
enkele schildpadden op gepaste afstand 
voorbij. Fred heeft ons beloofd dat we ze 
de tweede duik goed op beeld kunnen 
zetten, dus we vervolgen onze route op 
het rif. Een stukje onder mij zie ik dat 
Daniel twee adelaarsroggen aan het 
filmen is. Ik schrik gigantisch wanneer er 
ineens een schildpad rakelings langs me 
heen zwemt. Ik kan een klein gilletje niet 

Duiken aan de oostkust  
met  East Coast Diving

BONAIRE DUIKEN
EAST COAST DIVING
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onderdrukken. Het is ook een behoorlijk 
gevaarte. We zwemmen over het rif en 
aan het eind richting het blauw. De RIB 
pikt ons weer op, en we houden een stop 
op het vasteland. Dan kunnen we even 
plassen, rustig relaxen in het heerlijke 
water en typisch Hollandse koekjes eten: 
speculaas en stroopwafels.

SCHILDPADDENSOEP
De tweede duik starten we bij de White 
Hole. Ook dit is weer de baai uit en 
vijf minuten varen. Een lichtblauwe 
sigaarvorm op het water verraadt waar 
we het water in moeten. We dalen af 
naar twaalf meter. Gelijk zien we twee 
dikke tarpons. Niet zo groot als de 
‘huistarpons’ van Buddy Dive, maar dat 
had Fred al verteld. Ze hangen rustig 
te chillen. Verderop komen we er nog 
een paar tegen. In de White Hole is een 
poetsstation voor schildpadden, eentje 
is er net uitgebreid aan het genieten van 
zijn spabehandeling. Hij doet ook echt 
zijn vinnen omhoog… Onder de oksels, 
please! Hij beweegt alle kanten op, zodat 
de poetsvissen geen centimeter van 
zijn lijf overslaan. We gaan weer een 
stukje omhoog en zwemmen nu over 
een enorm veld met waaierkoralen. Het 
is fantastisch om te zien hoe alles heen 
en weer wiegt. Er staat best wat deining, 
maar ik neem steeds een slag als de golf 
voorbij is. En dan lijkt het alsof er een 
blik schildpadden is opengetrokken. Ik 
zie er 1, 2,3… 4,5… Ik zie Daniel wijzen, 
daar zwemmen er nog eens drie. Ik krijg 
gewoon keuzestress, welke zal ik op 
film zetten? Ze verschillen in grootte en 
kleur, de ene heeft een donker schild 
dat heel goed onderhouden is, de ander 
heeft een smoezeliger pantser. Ze zitten 
daadwerkelijk overal. Verstopt onder 
kratergaten in het rif, waar ze een tukje 
doen. Andere proberen zich vast te 
zetten tussen stukken koraal, weer een 
ander fleemt zich tegen zacht koraal 
aan (voorzichtig!!!). Ik kijk mijn ogen uit. 
Zoveel! Ze komen hiernaartoe rond dit 
tijdstip om te slapen. Vanochtend hebben 
ze hun buik volgegeten in de baai, dus nu 
is het tijd voor een middagslaapje. 

NAGENIETEN BIJ JIBE
De stingrays die ook nog eens verborgen 
in het zand liggen, maken de show 
compleet. Wat een geweldige duik! Ik 
tref een schildpad die druk bezig is met 
het opmaken van een lekker bedje. Ik 

kan heel dichtbij komen, voorzichtig, 
en hij kijkt op. Hij lijkt me echt aan 
te kijken;  «Hallo? Kan ik iets voor je 
doen?» Heel bijzonder om oogcontact te 
hebben. Turtle City doet zijn naam eer 
aan. Dit vergeet ik nooit meer. Na de duik 

genieten we van een heerlijke lunch bij 
Jibe, dat ook in Sorobon te vinden is, met 
uitzicht op de windsurfers die over het 
heldere water scheren. Met een heerlijk 
loungemuziekje genieten we nog even na 
van de schildpadden-vibe.

 BONAIRE EAST COAST DIVING

Waar?
Dagelijks trips vanaf de fishermen’s pier in 
Sorobon. ’s Ochtends twee duiken (vertrek 
om 07.45 uur) of ’s middags eentje (vertrek 
om 12.45 uur). In de ochtend maak je de 
oppervlakte-interval gewoon op de pier. 

Reserveren is noodzakelijk, kijk voor het 
schema en prijzen op  
www.bonaireeastcoastdiving.com
Wat neem je mee?
Je complete duikuitrusting, voor tanks 
wordt gezorgd. 

Tekst: Judith Rietveld Foto’s: Daniel Versteeg

Chillen na de duk bij Jibe.Tarpon City.

Deze indrukwekkende RIB loodst ons 
eenvoudig door de woelige branding.
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maar om er te komen moet je wel over 
het terrein van Sand Dollar – en dat 
mag dan dus weer niet als je er niet 
verblijft. “Dus stiekem is het eigenlijk 
wel een privéstrand!” zegt Ilsa! “Ik 
zal jullie enkele appartementen laten 
zien! We verhuren iets meer dan 30 
appartementen. Studio’s, een-, twee-en 
drieslaapkamerappartementen… je kan 
kiezen! Allemaal hebben ze zeezicht 
en een volledig ingerichte keuken met 
alle apparaten die je nodig hebt.” De 
appartementen die Ilsa laat zien, zijn heel 
ruim. Een appartement op de onderste 
verdieping valt direct bij ons in de smaak: 
buiten op het bijbehorende terras is een 
eigen plek om op te gearen! Je loopt dus zo 
naar Bari Reef! 

DUIKCENTRUM DIVE FRIENDS
“Sand Dollar werkt samen met Dive 
Friends Bonaire die ons duikdok 

Een gevoel van rust overspoelt me 
wanneer we het terrein van Sand Dollar 
Bonaire oplopen. Een warmer welkom 
hadden we niet kunnen krijgen: een 
lieve hond met een vrolijke blik, vliegt 
op ons af. “Bouncer! Carefull, dear!” 
Hotelmanager Ilsa Bancroft moet stiekem 
lachen. Ze lijnt Bouncer aan en stelt voor 
om gelijk met de tour te beginnen. Ze 
benadrukt dat er een No Pets Policy is, 
maar Bouncer mag heel even mee. Sand 
Dollar Bonaire is een van de originele 
resorts op Bonaire, vertelt Ilsa, wanneer 
we over een pad richting zee lopen. We 
worden omgeven door groen, geurige 
bloemen, cactussen, palmen en aloë vera. 
“Hoewel de panden dus ook al enige tijd 
meegaan, zijn de appartementen een 
paar jaar geleden compleet gerenoveerd. 
De woningen zijn particulier bezit en 
worden door ons verhuurd.” We komen 
uit bij een grote uitgestrekte tuin met 
uitzicht op zee. In het midden staat een 
pagode. “Sand Dollar heeft de grootste 
kustlijn van het eiland. Deze tuin zorgt 
voor rust, iets dat je niet veel meer vindt 
op de nieuwe resorts.” 

BARI REEF ALS HUISRIF
Ik loop richting de zee en spiek over 
de muur. Het turkooizen water lonkt, 
wat is het toch helder! Een enorm 
elandgeweikoraal is zichtbaar. Dit is 
overigens Bari Reef. “We hebben vier 
instappen om te water te gaan,” zegt Ilsa, 
wijzend naar enkele plekken verderop. 
“Eigenlijk hebben we vijf instappen, want 
je kan overal het water ingaan met een 
commandosprong!” lacht Ilsa. 

PRIVÉSTRANDJE
Opvallend is het mooie strandje 
met wit zand, dat hier ook 
te vinden is. Het strandje is 
wettelijk openbaar toegankelijk, 

beheren. Het dok is voor exclusief 
gebruik voor Sand Dollar gasten en 24/7 
beschikbaar met duikflessen, spoeltanks, 
zoetwaterdouches en dagelijkse 
boottochten. Tevens hebben de gasten 
24/7 toegang tot de uitrustingsruimte 
en het drive thru tankstation,” vertelt 
Ilsa. Met Bouncer voorop (hoe kan het 
ook anders) lopen we terug naar de 
parkeerplaats. “Eddy’s restaurant is via de 
achterkant te bereiken, daar zit ook een 
zwembad bij. Onze gasten mogen daar 
gewoon gebruik van maken. Ook is er 
een tennisbaan,” vertelt Ilsa. Na Bouncer 
nog even een dikke knuffel gegeven te 
hebben, verlaten we niet het terrein, maar 
lopen we naar onze vrienden die hier een 
appartement hebben. Onder de pagode 
met uitzicht op zee, genieten we van een 
prachtige zonsondergang met een koud 
biertje en wijntje in de hand. Rust, rust en 
nog eens… Ilsa heeft niets te veel gezegd!

«  Sand Dollar Bonaire is een authentiek resort 
met heel veel rust, ruimte en Bari Reef als huisrif»

BONAIRE VERBLIJF
ONZE FAVORIETEN          

Weg van de werkstress thuis. Geen drukte om je heen of mensen die continu 
voor je deur heen en weer lopen. Bij Sand Dollar Bonaire wordt de rust van 
onder water doorgezet boven water. Met heel veel ruimte, grote appartementen 
en Bari Reef als huisrif, hoef je eigenlijk het terrein niet meer af. 

www.sanddollarbonaire.com
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waardoor we ons onderscheiden. 
Ook gezinsleden of partners die niet 
duiken kunnen hier heerlijk vakantie 
houden doordat we een groot strand 
met Lazy River hebben met meerdere 
horecagelegenheden.
Jullie duikcentrum is Dive Center Scuba 
Do Bonaire?
Klopt! We hebben onze eigen duikschool 

op het terrein. De 
duikschool is gestart 
omdat we op Curaçao 
ook al een jarenlange 
samenwerking hebben 
met een van de oudste 
duikscholen van Curaçao, 
Dive Center Scuba Do 
Curaçao.  
Vertel eens iets meer over 
het huisrif?
Onze huisriffen heten 
Bari en Front Porch en 
liggen pal voor het strand. 
Bari staat bekend  om 
de grote diversiteit aan 
soorten vis en koralen. 
We spotten bijvoorbeeld 
regelmatig de 
hengelaarsvis, maar 

Vertel eens iets over de accommodaties?
We hebben veel keus! 3-slaapkamer 
bungalows voor 6 personen, 
2-slaapkamer appartementen/family 
rooms voor 4 personen en studio’s voor 
2 personen. De familyrooms en studio’s 
kunnen met zeezicht geboekt worden en 
alle accommodaties zijn voorzien van 
gratis wifi, smart tv, kitchenette, balkon 
en badkamers met regendouche. 
Jullie hebben ook prachtige faciliteiten.
Onze eyecatcher is de Lazy River die 
langs het hele resort loopt. Ook is er 
een glijbaan en twee restaurants met 
allebei een bar. Op 1 april 2023 opent 
ook fine dining Restaurant & Bar Biña 
haar deuren. Daarnaast biedt het 
resort ook fiets- en auto verhuur aan en 
hebben we een eigen duikcentrum en 
beachtennisveld.
Wat maakt jullie zo geschikt voor 
duikers?
We liggen direct aan zee met twee 
huisriffen, Bari en Front Porch. Daarnaast 
zijn we geen exclusief duikresort, 

ook grote tarpons. Daarnaast ligt er een 
oude pier voor ons strand  met mooie 
koralen waar veel vis tussendoor zwemt, 
deze plek wordt in de volksmond ‘Het 
Aquarium’ genoemd. Dit is een hele leuke 
plek voor snorkelaars waar heel veel 
moois te zien is. 
Wat voor type duiken biedt het 
duikcentrum aan? 
Ons duikcentrum Scuba Do Bonaire heeft 
voor ieder wat wils. Er kunnen cursussen 
en specialties gevolgd worden en duikers 
kunnen met een gids op stap naar een van 
de vele mooie duikspots van het eiland. 
Ondanks dat we nog geen eigen steiger en 
boot hebben (wordt aan gewerkt), kunnen 
we dit wel regelen voor bijvoorbeeld een 
groep duikers die dit heel graag willen. 
We vertrekken dan via de steiger van 
onze buren. Naast dit alles verhuren we 
ook nog complete duikuitrustingen en 
uitgeruste pick-ups voor duikers die de 
prachtige riffen van het eiland zelf willen 
ontdekken. 
Wat maakt jullie uniek?
Dat we een strandresort zijn met alle 
faciliteiten die daarbij horen, waar je ook 
nog eens geweldig kunt duiken. Iedereen 
kan hier dus terecht!

« Chogogo Dive & Beach Resort: ook voor 
niet-duikers een heerlijk resort op Bonaire»

BONAIREVERBLIJVEN
ONZE FAVORIETEN

Een gloednieuw resort direct aan het strand. Chogogo Dive & Beach Resort 
Bonaire is sinds 1 december 2021 geopend, toentertijd met de helft van de 
kamers. Sinds september zijn alle 200 kamers open en in oktober 2022 is de 
duikschool Scuba Do Bonaire ook up and running!

www.chogogo.com & www.divecenterscubado.
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Wie aan Bonaire denkt, denkt aan witte zandstranden 
en helder tropisch blauw water om in te duiken. 
Dat je ook in prachtig mooie grotten kunt duiken 
of snorkelen, weten niet veel mensen.

SNORKELEN 
IN GROTTEN

DE WOW-FACTOR

BONAIRE COLUMN
GROTTEN
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H et is halverwege mei als mijn 
vriendin en ik besluiten om een korte 
vakantie te boeken naar Bonaire. 

Een vriend vertelt mij dat er ook grotten op 
Bonaire zijn waar je mooi kunt snorkelen. 
Dat wist ik niet! Dat wil ik zeker eens gaan 
meemaken! Na een aantal dagen heerlijk in 
tropisch blauw water gedoken te hebben, 
lukt het mij om een gids te regelen die 
mee kan gaan naar de grotten. Ik heb 
ook een filmpje gezien van mensen die 

er eerder gesnorkeld hebben, waarmee 
ik mij verzeker dat het veilig is en ik geen 
onnodige risico’s hoef te nemen om in de 
grot te komen of dat het snorkelen echt 
gevaarlijk zou zijn, aangezien ik geen echte 
grotduikervaring heb. Vanaf de verharde 
weg waar we de auto parkeren, is het 
een kleine 200 meter om naar de ingang 
van de grot te komen. Bovenaan de grot 
maken we een touw stevig vast om zo af 
te kunnen dalen. De afdaling is simpel, 
maar het touw is wel fijn om je goed aan 
vast te kunnen houden. Zeker wanneer 
je ook nog een grote cameraset mee naar 
beneden neemt. Al gauw staan we in de 
grot en zie ik het eerste plasje water. Vanuit 
dat eerste plasje water moeten we eerst nog 
door een smalle doorgang boven water, 
en komen daarna uit in de grotere kamer 
waar we kunnen snorkelen. Het water is 
kraakhelder en lekker koel. Onder water 
zie ik al de mooiste rotsformaties met 
stalagmieten en stalactieten. Omdat het 
water zo helder en rustig is, lijkt het mij erg 
leuk om een mooie half-half, of ook wel 

Tekst en foto’s: Raymond Wennekes

splitlevelfoto genoemd, te maken. Hierbij 
is een deel boven water en een deel onder 
water, waardoor je de grot mooi door ziet 
lopen. Dit blijkt lastiger dan gedacht. 
Zowel boven als onder water is er geen 
omgevingslicht en moet ik één van mijn 
flitsers boven water af laten gaan en de 
andere onder water. Ondanks de sterke 
kracht van mijn Sea&Sea-flitser lukt het mij 
niet om een goede half-half-foto te maken. 
Het natuurlijke effect van lichtfiltering in 

het water werkt natuurlijk ook in de grot, 
waardoor het er heel vreemd uitziet dat 
de grot boven water volledig belicht is en 
onder water maar de eerste 3 à 4 meter. De 
gids heeft alleen lampen bij zich en die zijn 
niet sterk genoeg om voor de foto de rest 
van de grot onder water uit te lichten.

VOLLEDIGE DUISTERNIS
Op een aantal delen van de grot kan 
je over de bodem lopen, maar voor de 
meeste delen is het net te diep en moeten 
we zwemmen. Als je een stuk onder 

water gaat, kun je tussen prachtig 
mooie stalagmieten en stalactieten 
doorzwemmen wat natuurlijk prachtige 
plaatjes oplevert. Onder water is een 
grote doorgang naar een tweede kamer, 
maar die kan alleen snorkelend bereikt 
worden en niet via land. De kamers staan 
boven water wel met elkaar in verbinding, 
zodat er verse lucht aangevoerd wordt. 
Het risico van een afgesloten kamer is 
namelijk dat het zuurstofgehalte van de 
ademlucht te laag kan zijn, waardoor de 
kans bestaat dat je flauwvalt. En in zo’n 
omgeving is dat het laatste wat je wilt! De 
gids heeft voor ons een lijn gelegd om te 
volgen. De tweede kamer is kleiner dan 
de eerste kamer, maar het is mogelijk 
om volledig rechtop te staan. Ook is deze 
op één plaats veel dieper dan de eerste 
kamer. Op een ademteug duik je ongeveer 
naar een meter of zes naar de eerste 
stalagmieten, waarna je duidelijk ziet 
dat de grot daar doorloopt naar rechts. 
Eenmaal terug in de eerste kamer, stelt 
de gids nog voor om even te blijven zitten 
in het water, maar dan volledig met al het 
licht uit. Al snel voel je lichte tintelingen 
over je gehele lichaam die overgaan 
in kleine speldenprikjes. Tientallen 
garnaaltjes lopen over mijn lichaam en 
voeden zich met mijn dode huidcellen. 
Je ogen wennen aan de duisternis en 
kunnen na een paar minuten het silhouet 
van de uitgang zien. Zodra we de lampen 
weer aanzetten, schieten alle garnaaltjes 
weg. Daarna begint de klim naar boven 
weer via het touw en staan we, na een 
kleine drie uur snorkelen, weer veilig bij 
de auto. Het is een unieke ervaring die, 
denk ik, nog niet in de buurt komt bij de 
ervaring van een echte grotduik, maar 
ik vond het geweldig om te doen en eens 
meegemaakt te hebben op Bonaire!

OVER RAYMOND WENNEKES 
Tweevoudig 
Nederlands kampioen 
onderwater fotografie 
Raymond is wekelijks 
in de Grevelingen 
of de Oosterschelde 
te vinden. Zijn 
stijl kenmerkt zich 
door creativiteit en 
belichting in zijn 
foto’s. Raymond geeft ook cursussen en 
workshops in onderwaterfotografie.
www.raymondwennekes.com

 Onder water zie ik  
de mooiste 

rotsformaties met 
stalagmieten en 

stalactieten
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mijn handdoek uit en pak mijn masker 
en vinnen. Vanaf de kant zie ik al dat het 
azuurblauwe water superhelder is. Ik 
wandel rustig het water in, het warme 
zand tussen mijn tenen. Het rif ligt recht 
voor onze neus, met enkele vinslagen 
ben ik er al. Het loopt langzaam af naar 
180 meter. Zo vanaf het wateroppervlak 
valt er al heel veel te zien. Hard koraal 
heeft het hier prima naar zijn zin en een 
school Franse grommers zigzagt over 
het rif. Langzaam dobber ik verder, een 
veld hertshoornkoraal strekt zich onder 
mij uit. Geweldig! Het is erg fijn om te 
zien dat deze koraalsoort langzaam aan 
weer terugkomt. Dan hoor ik een hard 
gemurmel. Mijn buddy roept me. Ik steek 
mijn hoofd boven water en hoor hem 

M et mijn rug tegen een grote 
stapel kussens aan en mijn 
benen lekker in de zon, varen 

we in een slakkengangetje naar Klein 
Bonaire. We zijn aan boord van watertaxi 
Kantika di Amor. De kleurrijke huisjes 
van het moedereiland gaan langzaam 
aan ons voorbij totdat de schipper de 
boot scherp naar bakboord stuurt. In 
nog geen 25 minuten bereiken we Klein 
Bonaire dat een ware rust uitstraalt. 
Het strand is maagdelijk wit en er zijn 
nauwelijks mensen. Ook het water ziet 
er heel aanlokkelijk uit. Onze schipper 
zwaait nog even gedag, en zet dan weer 
koers naar de thuishaven. Tot later! Mijn 
slippers laat ik uit, ik loop over het warme 
zand naar een mooie plek. Ik rol snel 

«schildpad!» roepen. Snel zwem ik naar 
hem toe en volg zijn wijzende arm. Daar! 
Een groene schildpad! Wat is ie mooi! 
Hij zwemt over het rif, stompt wat koraal 
eraf (daar gaat het hertshoornkoraal…) 
en neemt her en der een hap. Wat een 
knapperd! Stiekem krijg ik zin om te 
duiken, maar zo snorkelen is ook zeker 
een keer leuk. Duiken kan een andere 
keer nog wel.      

GEITENPLAAG
Klein Bonaire heeft een oppervlakte van 
6 km2 en is sinds 1999 onderdeel van het 
Bonaire National Marine Park. Ondanks 
dat het eiland niet groot is, is het een 
belangrijk ecologisch gebied. Er leven 
54 verschillende diersoorten waaronder 

BONAIRE KLEIN BONAIRE
DAGJE WEG

Vanaf Bonaire zie je het al liggen, een klein eiland op nog geen 
steenworp afstand. Een bezoek aan dit bijzondere stukje natuur mag 
zeker niet ontbreken aan je duikvakantie: Klein Bonaire.

Klein Bonaire Snorkelen 
  en meer 
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vogels en reptielen. Het eiland heeft drie 
kleine zoutmeren waar flamingo’s op 
afkomen en rustig kunnen foerageren. 
Het is niet zo verwonderlijk dat we een 
schildpad zien, want Klein Bonaire 
is een belangrijke broedplaats voor 
zeeschildpadden. Ontdek je een nieuw 
schildpaddennest op Klein Bonaire of 
elders op Bonaire, meld dit dan bij Sea 
Turtle Conservation Bonaire (STCB). De 
STCB kan dan maatregelen nemen om 
het nest maximaal te beschermen.
 
QUARANTAINE STATION
Tijd voor een wandeling! Klein Bonaire 
werd in 1868 verkocht aan Angel Jeserun 
en bleef vervolgens in particuliere handen 
tot 1999. Vanaf dat moment is Bonaire 
onderdeel van het Bonaire National 
Marine Park. Het eiland is uniek omdat 
er nog maar weinig eilanden in de 
Caribische archipel onbewoond zijn. Op 
het eilandje ontdekken we nog enkele 
schuilhutten van lokale vissers en een 
kleine vuurtoren. Ook zijn er een paar 
oude ruïnes van slavenhutjes en restanten 
van de dokterswoning. In gedachten blijf 
ik even staren naar de hoop stenen. Tussen 
1849 en 1854 moesten alle schepen zich 
eerst melden op Klein Bonaire voordat 
ze verder mochten naar Bonaire. Dit in 
verband met controle op cholera. Het 
eilandje diende dus als een quarantaine 
station. Helaas hield niet iedereen zich 
hieraan. In 1856 voer een schip met fruit 

uit Venezuela direct naar Bonaire en 
omzeilde Klein Bonaire. Een matroos 
was ernstig ziek en besmette uiteindelijk 
meer dan 100 Bonairianen. Deze stierven 
allemaal aan de cholera.

GEITENPLAAG 
Het is opvallend dat er veel jonge 
bomen staan, die hard hun best doen 
om te overleven. Klein Bonaire was 
vroeger prachtig begroeid met bos, 
maar jarenlange houtkap, verwoestende 
stormen en duizenden alles opetende 
geiten hebben deze vegetatie helaas 
doen verdwijnen. In 1966 werden alle 
geiten van het eiland verwijderd door 
een actie van Captain Don Stewart, een 
belangrijke Amerikaanse voorvechter 
van de Bonairiaanse natuur en duiksport. 
Sindsdien kon de natuur zich weer 
langzaam herstellen en nu zeker met 
een grote steun in de rug van STINAPA. 

In 2013 zijn zij samen met de Stichting 
Ecologisch Bonaire begonnen met een 
project om 2.500 m2 grond op Klein 
Bonaire te beplanten met 100 bomen. Er 
zijn planten en bomen aangeplant die 
schaars zijn, die dreigen uit te sterven 
en die een sleutelrol spelen als bron van 
voedsel voor dieren, zoals vogels en 
reptielen. Al deze bomen staan onder 
streng toezicht van STINAPA. 

PICKNICK 
Terug op het strand pakken we de 
picknickmand erbij die we hebben laten 
klaarmaken bij een lokaal restaurant. We 
hebben nog even voordat de watertaxi 
komt. In alle stilte genieten we van al het 
lekkers op ons eigen ‘onbewoonde’ eiland. 

 INFO KLEIN BONAIRE

Watertaxi’s naar Klein Bonaire
Aan de promenade van Kralendijk vind 
je verschillende watertaxi’s. Deze varen 
meerdere keren per dag uit, de tijden 
staan op de informatiebordjes langs de 
promenade. De tocht duurt ongeveer 20 
tot 25 minuten. 

Faciliteiten
Uniek aan Klein Bonaire is dat er geen 
mensen wonen. Er zijn daardoor ook geen 
voorzieningen, behalve een klein, met riet 
bedekt afdakje en een informatiebordje 
met de geschiedenis, flora en fauna van 
het eilandje. 

Klein Bonaire is een belangrijke broedplaats voor schildpadden.

Het rif ligt recht voor onze neus. 

Alle flora staat onder streng toezicht van STINAPA.
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GEOGRAFIE
Bonaire is één van de drie ABC-eilanden voor de kust van 
Venezuela en vormt samen met Saba en Sint-Eustatius de 
eilandengroep Caribisch Nederland, ook wel de BES-eilanden 
genoemd. Na Curaçao is Bonaire het grootste eiland. De 
hoofdstad van Bonaire is Kralendijk; dat een verbastering is 
van Koralendijk (dijk van koraal). Er wonen bijna 18.500 mensen 
op het eiland, waarvan ruim 12.500 in de hoofdstad. Het 
benedenwindse eiland is 38,6 km lang en 4,8 tot 8 km breed 
en bestaat uit vulkanisch gesteente en kalkkoraal dat meer dan 
honderd miljoen jaar geleden door onderzeese uitbarstingen is 
ontstaan. 

BESTE REISPERIODE
De beste reisperiode is januari t/m april. Regen valt er vooral in 
september, oktober en november, maar de regenbuien zijn vaak 
kort en hevig. In de periode daarna is het eiland veel groener. Eind 
december, januari, februari en maart zijn de drukste maanden 
en in juli en augustus is er opnieuw een kleine piek tijdens de 
Europese schoolvakanties. Tussen eind april en half december, het 
Caribisch laagseizoen, is het verder rustig. 

KLIMAAT
Op het eiland heerst een semi-droog, tropisch klimaat. De 
luchtvochtigheid is zo’n 75% en het is er het hele jaar door zonnig. 
Het gehele jaar door is het rond de 29 graden. 

BEREIKBAARHEID 
Bonaire is gemakkelijk te bereiken met dagelijks directe 
verbindingen vanaf Amsterdam. Een vlucht vanuit Nederland 

duurt rond de negen uur. Het vliegveld Flamingo Airport ligt op 
vijf minuten afstand van de hoofdstad Kralendijk. Vanuit België 
maak je eerst een tussenstop in Amsterdam. 

TIJDSVERSCHIL
Bonaire ligt in de Atlantic Standard Time (AST) zone. Tijdens de 
wintertijd is het vijf uur en in de zomertijd zes uur vroeger dan in 
Nederland.

GELDZAKEN
De Amerikaanse dollar is de wettelijke munteenheid van 
Bonaire. De euro wordt ook geaccepteerd, maar de gehanteerde 
wisselkoers is meestal ongunstig. Geld pinnen kan op meerdere 
plekken. Vrijwel alle Nederlandse bankpasjes werken goed en 
bij de grotere bedrijven, restaurants, bars, supermarkten en 
meeste winkels kun je aan de kassa met je pinpas betalen. Wil je je 
creditcard gebruiken, dan heb je ook de pincode van de kaart en 
een legitimatiebewijs nodig.
 
TAAL
Nederlands is de officiële taal, Papiaments is echter de dagelijkse 
voertaal. Ook wordt veel Engels en Spaans gesproken.

ELEKTRICITEIT
De netspanning in Nederland bedraagt 220 volt/50 hertz en 
op Bonaire 127 volt/50 hertz. Als je Nederlandse elektrische 
apparaten wilt meenemen, moet dus het voltage verlaagd 
worden met een wereldstekker of adapter. Deze verloopstekkers 
zijn ook op het eiland te koop. Overigens kunnen sommige hotels 
en resorts op het duikeiland wel 200 volt leveren.
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HULPDIENSTEN
Politie  911
Ziekenhuis 912
Brandweer 919

ZIEKENHUIS
Het San Francisco Ziekenhuis in Kralendijk is volledig ingericht 
voor de meeste noodsituaties. Het beschikt over zeventig 
bedden, polikliniek, decompressiekamer en apotheek. Ook is een 
traumahelikopter beschikbaar. 

KRAANWATER
Het zeewater is gedestilleerd en gezuiverd tot één van het 
zuiverste drinkwater in de wereld. Je kunt het dus gewoon drinken. 
Waterflessen zijn natuurlijk ook overal verkrijgbaar.

VERVOER OP HET EILAND
Keus genoeg uit bekende, betrouwbare autoverhuurbedrijven, 
zoals XL Rent a Car. Zij hebben de perfecte huurauto voor je. 
(Check www.xlbonaire.com) Vanwege de vele mogelijkheden 
voor kantduiken is de dubbele cabine pick-up truck de meest 
populaire huurauto. Reserveer deze van tevoren, vooral rond de 
vakantieperiodes. Bij diverse bedrijven kun je motoren, scooters, 
quads of fietsen huren om het eiland te verkennen. Indien je gaat 
fietsen, start dan wel vroeg want op het midden van de dag is het 
behoorlijk warm! Pas goed op: loslopende ezels en geiten steken 
soms ineens de weg over. Enkele bussen rijden tussen Kralendijk, 
Rincon en de omliggende wijken, deze hebben echter geen vaste 
dienstregeling. Onderweg kun je de bus overal aanhouden en ook 

uitstappen waar je wilt. Taxi’s zijn volop aanwezig en zijn niet duur, 
maar spreek wel van tevoren een prijs af. 

KEUKEN
De Bonairiaanse keuken is sterk beïnvloed door de meer dan 
zeventig verschillende nationaliteiten op het eiland en vrijwel 
alle denkbare keukens zijn vertegenwoordigd. Het aanbod van 
restaurants is dan groot en erg gevarieerd; chique restaurants, 
traditionele, maar ook gemoedelijke eethuisjes en eetcafés met 
terrasjes. Typisch Bonairiaanse gerechten zijn stoofschotel (stobá) 
met kip, geitenvlees en vissoep met kokosmelk (sòpi di pasca). 
Vraag ook zeker of koraalduivel op het menu staat!

RELIGIE
Religie speelt een belangrijke rol in het leven van de bewoners. 
Het is een mix van vele culturen en overtuigingen. De door de 
Spanjaarden geïntroduceerde Katholieke Kerk geniet de meeste 
aanhang en met de Nederlanders kwam het Protestantisme 
op Bonaire. Maar ook zijn er andere godsdienstige groepen 
waaronder Jehova’s Getuigen, Methodisten, Adventisten, Moslims 
en aanhangers van het Joodse geloof. 

WINKELS
De vele winkels zijn van maandag t/m zaterdag van 09.00-12.00 
uur en 14.00-18.00 uur geopend. Sommige winkels zijn ook 
open tijdens lunchuren en op zon- en feestdagen. De meeste 
supermarkten zijn geopend tot 20.00 uur en vaak ook open op 
zon- en feestdagen.
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LAC EN MANGROVEBOSSEN
In het zuidoosten ligt Lac, een schitterende ondiepe lagune met 
azuurblauw water. Aan de noordelijke kant wordt de lagune 
omzoomd door een mangrovebos en aan de oostkant is het 
afgesloten van de zee door een koraaldam. Ook dit gebied is een 
belangrijke rustplaats, broedgebied en voedselplaats voor tal van 
dieren. Naast de adembenemende natuur kan je er ook genieten 
van twee fantastische stranden, Sorobon Beach voor de hip en 
trendy, en Cai voor de lokale bevolking.

PEKELMEER EN FLAMINGO‘S 
Het pekel(zout)meer en het flamingoreservaat vormen samen 
een groot watergebied in het zuidwesten van het eiland. In dit 
gebied wordt nog steeds zout gewonnen, maar het is ook een 
belangrijke broedplaats voor flamingo’s. Door de vele roze 
garnaaltjes in de meren kleurt het water felroze tegen de witte 
zoutbergen ernaast. De totale populatie flamingo‘s die migreert 
tussen Bonaire en Zuid-Amerika wordt geschat op 20.000 
exemplaren. Omdat ze zeer gevoelig voor verstoringen zijn, 
worden toeristen niet toegelaten in het gebied. De vogels zijn 
vanaf de weg te bewonderen. 

RINCON 
Is het oudste dorp van het eiland en ligt beschut tussen de 
bergen in het midden van Bonaire. Het is in de 16e eeuw 
oorspronkelijk door de Spanjaarden gebouwd, strategisch uit 
het zicht van vijanden vanaf zee. De slaven die naar het eiland 
werden gebracht voor arbeid in de zoutpannen, woonden in 
slavenhutjes en kwamen in het weekend lopend terug naar hun 
gezinnen in Rincon. Doordat Rincon zo’n lange en bewogen 
geschiedenis kent en het dorp uitpuilt van de oude tradities, 
festiviteiten en gewoontes, wordt het wel het culturele centrum 
van het eiland genoemd. Rincon heeft zelfs een eigen vlag en 
volkslied.

EZELOPVANG 
Spanjaarden namen in de 16e eeuw ezels mee naar het eiland en 
sinds die tijd leven ze er ook in het wild. In de Donkey’s Sanctuary 
worden zieke, gewonde of verwaarloosde ezels liefdevol opgevangen 
door een aantal vrijwilligers. Het is mogelijk met de auto door het 
park te rijden, maar je kunt er ook te voet doorheen lopen. Met het 
kopen van een zakje ezelvoer steun je de opvang.

SERU LARGU
Het bekendste uitzichtpunt is Seru Largu, dat ‘grote berg’ betekent. 

Vanaf de top van deze 123 meter hoge berg heb je prachtig uitzicht 
over Kralendijk, het Pekelmeer en Klein-Bonaire.

DUIKEN
Om te mogen duiken op Bonaire heb je een tag nodig: USD 
25 voor duikers en USD10 voor alle overige gebruikers. Het park 
heeft in totaal 86 duikplaatsen met meer dan 57 soorten koraal 
en 350 verschillende vissoorten. Maar liefst 54 duikstekken zijn 
makkelijk toegankelijk vanaf de kant. Deze zijn gemarkeerd door 
gele stenen aan de kant van de weg. Elke steen draagt de naam van 
de betreffende duikplaats. Om te voorkomen dat sportduikers het 
koraal aanraken, is het dragen van duikhandschoenen op Bonaire 
verboden.

WATERTEMPERATUUR
Het hele jaar is er een aangename zeewatertemperatuur tussen de 
26 en 30 graden.

DUIKPAKDIKTE
Over het algemeen vinden de meeste duikers een 3 mm pak 
voldoende in de winter en een shorty in de overige maanden. 
Een fullsuit beschermt je natuurlijk wel beter dan een shorty. Het 
gebruik van duikschoenen met stevige zolen is zeker aan te raden 
omdat je bij de meeste kantduiken over stranden van steen, 
stukken dood koraal en scherp zand- of lavasteen moet lopen om 
het water te bereiken. 

ZICHT
De Caribische Zee rondom Bonaire is kraakhelder, het zicht onder 
water is ongeveer 30 meter en bij gunstige omstandigheden 
soms tot wel 90 meter.

DECOTANK
De decompressiekamer is gevestigd naast het San Francisco 
Ziekenhuis in Kralendijk. Deze is 24 uur per dag operationeel. 

AANRADERS  
Boutique Hotel Sonrisa Bonaire
Dit Adults Only Boutique Hotel Sonrisa biedt “sleep, drive & dive” 
arrangementen met een persoonlijk tintje.  
www.sonrisa-bonaire.com 
Bridanda Boutique Resort
Verblijf in een luxe studio of bungalow, gelegen in een prachtige 
tropische tuin met palmbomen.
www.bridanda.com

REIZENBONAIRE 
FACTS

DIGITALE SPECIAL BONAIRE     49



50     DIGITALE SPECIAL BONAIRE

BONAIRE AUTOHUUR
7 TIPS

1  GA NIET MET EEN NAT WETSUIT IN 
DE AUTO ZITTEN 

De verhuurmaatschappijen willen graag 
dat de auto’s voor de volgende gasten 
netjes blijven en het zoutgehalte is erg 
hoog op Bonaire. Ga dan ook niet in je 
natte wetsuit in de auto zitten. Trek je 
duikpak uit en leg even een handdoek op 
de stoel.

2 ZORG DAT JE VERZEKERD BENT
De verzekering is heel belangrijk. De 
meeste autoverhuurbedrijven dekken 
alleen WA, sommige hebben alle 
auto’s allrisk verzekerd, check dit dus 
nauwkeurig

3  DENK GOED NA WELK TYPE AUTO 
VOOR JOU GESCHIKT IS

Bij de verhuurmaatschappijen kun je 
kiezen uit meerdere verschillende auto's. 
Bedenk goed hoeveel ruimte je nodig 

7 TIPS ALS JE EEN AUTO HUURT

hebt en wat je precies met de auto wilt 
gaan doen. 
 
3 VIER TANKSTATIONS 
Benzine is op Bonaire erg goedkoop, 
nog geen euro per liter. Er zijn vier 
tankstations, drie in Kralendijk en 
één in Rincon. In het Washington 
Slagbaai National Park is geen brandstof 
verkrijgbaar. 

4  KIJK DE ALGEMENE VOORWAARDEN 
NA EN LET OP DE KLEINE LETTERTJES

Check goed wat wel en niet mag 
van het verhuurbedrijf. Niet alle 
autoverhuurbedrijven willen duikers in 
hun auto’s of dat je met de huurauto het 
Slagbaaipark bezoekt.   

5 DOE NOOIT JE AUTO OP SLOT
Je kan in principe overal veilig parkeren 
als je gaat kantduiken, maar doe je auto 

nooit op slot. Dit in overleg met de verhuur-
maatschappij. De meeste adviseren dat. 
Laat nooit waardevolle dingen in je auto 
liggen als Iphone’s, camera’s etc. Laat ook 
het raam een stukje open.

6 DOWNLOAD MAPS.ME
Misschien koop je wel een databundel op 
het eiland en heb je altijd internet. Als je 
dat niet doet, kun je old school een kaart 
gaan lezen, of download de app maps.
me. Dit zijn gratis offline wegenkaarten 
en wijzen je feilloos de weg naar jouw 
kantduikstek. 

7 HIER MOET JE ZEKER HEEN
De slavenhuisjes en de zoutpannen 
op de zuidpunt, het Gotomeer met de 
flamingo’s en de boulevard in Kralendijk. 
En uiteraard het Washington Slagbaai 
National Park in het noorden, waar je ook 
prachtig kunt duiken.

Bonaire bestaat voor 75% uit natuurgebied dat je heerlijk kan verkennen 
met een SUV, pick-up of jeep. En het allerbelangrijkste natuurlijk: de vele 
kantduikplekken kun je heerlijk ontspannen aandoen met je eigen auto! 
Enkele dingen die handig zijn om te weten, voordat je de horizon tegemoet rijdt.
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WORD ABONNEE

6 NUMMERS VOOR € 25

40% 
KORTING

BESPAAR € 16,70

Deze aanbieding is tot wederopzegging en na de looptijd maandelijks opzegbaar. Dit aanbod is geldig tot en met 31-05-2023.

GA NAAR:  
DUIKEN.MIJNTIJDSCHRIFT.NET/DUIKVAKER

GRATIS ALL YOU CAN READ VOOR ABONNEES
15 tijdschrifttitels en ruim 500 magazines beschikbaar!+

DUIKEN is de grootste print en online duikcommunity in Nederland, België en de Nederlandse 
Cariben. In het print magazine lees je over de mooiste duikbestemmingen ver weg én dichtbij, 
brengen we het laatste nieuws over duikmateriaal en duiken we in de medische achtergrond 
van de duiksport. Ontdek hoe mooi duiken in eigen land is en leer hoe jij meer kunt halen uit 

je onderwatercamera met de reviews en tips & tricks van onze topfotografen.  
En dit is slechts een greep uit onze artikelen! Ontdek het zelf en word nu abonnee!


